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2 ACTUALITATE 

Minerii Văii Jiului vor au ajuns la concluzia că, în cazul perspectivelor pentru CEH 

Singura soluţie e încă o Revoluţie ! 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Deşi ne-am fi dorit să putem 
vorbi mai mult despre lucruri 
bune, aşa cum se cuvine în 
zilele premergătoare 
Crăciunului, cursul 
evenimentelor din parcă veşnic 
tulburata Vale a Jiului ne obligă 
să ne aplecăm mai mult atenţia 
asupra problemelor.  
 
Săptămâna trecută a stat, spre 
exemplu, sub spectrul unei noi 
“Revoluţii”, după ce, mai întâi 
minerii de la Lonea şi, mai apoi, 
toţi ortacii de la subunităţile 
miniere din cadrul Complexului 
Energetic Hunedoara, au decis 
să declanşeze “jihadul” 
împotriva şefilor din minerit. 
 
Ce a fost în măsură să-i supere 
atât de tare pe mineri ? 
Întrebarea are un răspuns 
simplu, care în limbaj de argou 
s-ar traduce, cum ar spune un 
mucalit, cam aşa: “vrăjeala pe 
care o bagă într-una mahării din 
conducere”. Într-un limbaj ceva 
mai uşor digerabil pentru toată 
lumea, nemulţumirea ortacilor 
care au declanşat miercuri 
seara protestele de la mina 
Lonea era legată de 
perspectiva ca finalul de an 
2014 să nu mai aducă nici 
prime de Crăciun, nici tichete 
de masă şi nici alte beneficii 
deja negociate şi cuprinse în 
Contractul Colectiv de Muncă. 
La toate acestea se adaugă 
problemele curente, de la lipsa 

materialelor şi echipamentelor 
de lucru, lipsa pieselor de 
schimb pentru utilaje, pericolul 
din ce în ce mai mare cu care 
se confruntă salariaţii zi de zi în 
subteran şi incertitudinile legate 
de perspectivele Complexului 
Energetic Hunedoara.  
 
Câteva sute de mineri au decis, 
joi dimineaţa să declanşeze un 
protest în faţa sediului CEH, 
revendicărilor de natură 
sindicală fiindu-le ataşate, de 
data aceasta, cererea de 
demisie sau demitere a 
directorului general CEH Aurel 
Niculescu, dar mai ales a 
directorului general adjunct 
(direct responsbail de 
activitatea minieră a 
Complexului), Nicolae Drăgoi.  
 
După câteva ore de negocieri, 
purtate de liderii Sindicatului 
Muntele şi administraţia 

Complexului Energetic 
Hunedoara, minerii au obţinut 
promisiunea că revendicările lor 
se vor soluţiona, în cea mai 
mare parte. Oamenilor li s-a 
promis rezolvarea de urgenţă a 
problemei tichetelor de masă, 
începerea negocierilor între 
administraţie şi sindicate pentru 
stabilirea cuantumului primei de 
Crăciun (pentru care, la prima 
strigare, liderii sindicali au cerut 
suma de 700 de lei/salariat iar 
conducerea CEH ar fi acceptat 
o sumă de 400 de lei/salariat). 
În ceea ce priveşte soluţionarea 
problemelor cu aprovizionarea, 
directorul general al CEH s-a 
angajat să găsească soluţii 
pentru asigurarea sumelor de 
bani necesare achitării 
comenzilor deja lansate, dar 
neonorate de furnizori din 
teamă că nu-şi vor încasa 
facturile.  
 

Administratorii CEH s-au 
angajat, de asemenea, să 
urgenteze discuţiile pe tema 
bugetului companiei pentru anul 
viitor, astfel încât pe de o parte 
să fie identificate corect sursele 
de finanţare a activităţii şi, pe 
de altă parte, proiecţia bugetară 
să corespundă şi pretenţiilor 
organizaţiilor sindicale. 
Discuţiile pe acest subiect ar 
trebui să demareze chiar de 
luni, 15 decembrie.  
 
Cât despre demisiile invocate 
de protestatarii nemulţumiţi nu 
doar de performanţele 
actualului management al CEH, 
cât mai ales de costurile uriaşe 
ale companiei pentru plata 
salariilor şi facilităţilor 
grangurilor din conducerea 
Complexului, deocamdată s-a 
spus “pas”. Lucrurile ar putea 
să ia însă o altă turnură în 
şedinţa Consiliului de 
Administraţie al CEH 
programată a avea loc, în zilele 
imediat următoare, la Bucureşti, 
când directorii generali ai firmei 
ar putea fi demişi.  
 
Din păcate, chiar şi admiţând 
faptul că toate revendicările 
lansate la protestul de 
săptămâna trecută vor fi 
rezolvate, perspectiva anului 
2015 rămâne una sumbră 
pentru Complexul Energetic 
Hunedoara. Şi, implicit, pentru 
miile de salariaţi ai acesteia, 
dacă nu chiar pentru întreaga 
comunitate din Valea Jiului.  
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Întreaga comunitate din  
Valea Jiului e chemată să 

decidă în chestiunea preţului 
apei în facturile Apa Serv  

     Tiberiu VINŢAN 
 
În teorie, se spune că 
prevederile unui contract sunt 
literă de lege şi trebuie 
respectate ca atare. În practica 
românească lucrurile stau însă, 
din nefericire, cu totul altfel. Mai 
ales când este vorba despre 
societăţile comerciale cu capital 
al statului.  
 
Aşa s-a întâmplat, în ultimii 4 
ani, şi la Apa Serv, unde 
prevederile unei importante 
anexe la contractul de finanţare 
prin fonduri europene 
nerambursabile alocate pentru 
extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare în oraşele din 
Valea Jiului, a fost ignorat 
sistematic din raţiuni sociale şi, 
mai ales, electorale.  
 
Ca să înţelegem mai exact cum 
stau lucrurile, trebuie să privim 
înapoi în timp. Este ştiut faptul 
că Apa Serv Valea Jiului este 
beneficiarul unor fonduri de 
peste 40 de milioane de euro 
nerambursabili, bani alocaţi 
pentru ca majoritatea 
locuitorilor din această regiune 
să beneficieze de servicii de 
apă şi canalizare de nivel 
european, 24 de ore din 24. La 
fel de bine ştiut este că UE îţi 
dă bani da nu-ţi bagă şi în 
straiţă. Tocmai de aceea, 
pentru a se asigura că, după 
implementarea proiectelor de 
dezvoltare, operatorul de apă 
din Valea Jiului va avea un 
parcurs economic stabil pentru 
încă mulţi ani de-acum înainte, 
finanţatorii au cerut, printr-o 
anexă la contractul de 
finanţare, ca administratorii 
firmei să ajusteze, în fiecare an, 
tarifele de operare, cu rata 
inflaţiei. Aşa cum se întâmplă 
cu toate celelalte utilităţi care 
nu sunt plătite direct în euro. 
Numai că, sub presiunea 

retoricii electorale a unora sau 
altora dintre politicienii judeţului 
nostru, în ultimii 4 ani aceste 
ajustări nu au fost operate 
deloc.  
 
Urmarea firească a fost o 
creştere constantă a 
cheltuielilor Apa Serv şi o 
scădere, aproape la fel de 
constantă a veniturilor. În timp, 
o astfel de practică economică, 
nu poate duce decât la faliment. 
În urmă cu un an şi ceva, 
acţionarii de la Apa Serv 
(Consiliul judeţean Hunedoara 
şi Consiliile locale din Valea 
Jiului) au încredinţat 
conducerea societăţii lui Costel 
Avram, un om care a 
supravegheat dezvoltarea 
economică a acestei societăţi şi 
din funcţia de vicepreşdinte al 
Consiliului judeţean Hunedoara, 
în perioada 2008-2012.  

Abordând o strategie 
managerială desprinsă de 
ingerinţele politice, Avram a 
reuşit într-un an de zile nu doar 
să stopeze declinul Apa Serv 
Valea Jiului, ci să aducă 
societatea la standarde 
economice în care se vorbeşte 
despre profit, lipsa de datorii la 
bugetele de stat, grafic de plăţi 
respectat faţă de furnizori, 
salarii şi prime pentru angajaţi 
etc. Toate, în condiţiile în care 
tarifele de operare ale firmei 
sunt astăzi printre cele mai mici 
din România.  
 

În acest context, discuţiile pe 
tema necesităţii ajustării 
tarifelor pentru serviciile 
prestate de Apa Serv, au fost 
percepute în spaţiul public drept 
ilogice, ba chiar s-au găsit 
politicieni care să ceară... 
scăderea tarifelor. Chiar cu 
riscul falimentării firmei.  
 
Directorul general al Apa Serv, 
Costel Avram a atenţionat, în 
repetate rânduri că o ajustare a 
tarifelor cu rata inflaţiei, chiar 
dacă nu este o necesitate 
absolută, reprezintă una din 
condiţiile asumate în contractul 
de finanţare şi, potrivit normelor 
europene, nerespectarea 
contractului duce la denunţarea 
sa şi, implicit, la pierderea 
banilor.  
 
Aceste explicaţii, despre care 
Avram a vorbit în repetate 

rânduri în spaţiul public în acest 
an, chiar cu riscul de a fi 
sancţionat electoral, au fost 
prezentate săptămâna trecută 
şi membrilor Consiliului de 
Administraţie al Apa Serv Valea 
Jiului şi reprezentanţilor 
consiliilor locale şi consiliului 
judeţean în şedinţa Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară 
ADI Apa Valea Jiului. Mai mult, 
aceştia au primit şi documentul 
prin care Ministerul Mediului 
atenţionează Apa Serv că dacă 
prevederile anexei la contractul 
de finanţare nu vor fi aplicate în 
conformitate cu obligaţiile 

asumate, atunci primăriile şi 
Consiliul judeţean vor fi obligate 
să restituie cele 40 de milioane 
de euro alocate de UE, pentru 
dezvoltare, până în prezent. 
 
Avram le-a cerut acţionarilor SC 
Apa Serv Valea Jiului să 
informeze corect Consiliile 
locale şi Consiliul judeţean 
asupra acestui lucru, astfel 
încât o decizie, indiferent care 
ar fi aceea, să fie luată cu 
deplină responsabilitate, de 
reprezentanţii comunităţilor 
locale. “Avem termen până la 
data de 3 ianuarie să decidem: 
continuăm programele de 
dezvoltare cu fonduri 
nerambursabile de la Uniunea 
Europeană şi respectăm 
condiţiile asumate, nu de Costel 
Avram, ci de toţi reprezentanţii 
comunităţilor locale din Valea 
Jiului, sau ne oprim aici şi dăm 
înapoi cele 40 de milioane de 
euro pe care deja le-am primit. 
Toţi trebuie să decidem şi să ne 
asumăm ce şi cum să facem 
mai bine”, a declarat Costel 
Avram. 
 
Situaţia a fost deja dezbătută în 
Consiliile locale de la Petroşani 
şi Petrila, care au luat decizia 
(nepopulară pentru moment, 
dar corectă pentru viitor) de a 
susţine continuarea proiectelor 
de dezvoltare ale Apa Serv şi, 
implicit, ajustarea tarifelor cu 
rata inflaţiei. Este de aşteptat 
ca, până la finele anului, o 
decizie similară să fie luată şi 
de celelalte consilii locale dar şi 
de Consiliul judeţean 
Hunedoara, astfel încât 
activitatea Apa Serv Valea 
Jiului să continue sub aceleaşi 
auspicii ale eficienţei 
economice. Chiar dacă, asta 
înseamnă, pentru fiecare dintre 
noi, beneficiarii serviciilor 
prestate de operatorul regional 
de apă şi canalizare, o factură 
ceva mai mare. 
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Uricani, Bd. Muncii, 
 Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Petroşani, str.1 Decembrie 1918 nr.120,  
Telefon: 0354 - 107484, 0722 - 575244 
Vulcan, str. N. Titulescu bloc 4T parter 
Telefon: 0354-108716 
EM Paroşeni, str. Paroşeni nr. 22 
Telefon: 0354108717  

Am scăzut cu 2% dobânda la toate 
împrumuturile ! 

Am înfiinţat împrumutul special 
(cu cea mai mică dobândă) pentru 
concediul de odihnă  ! 
Participăm la bucuriile din familia 
membrilor, cu până la 500 de lei ! 

Primarul Petroşaniului, voluntar în 
serviciul semenilor 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Primarul municipiului Petroşani a 
ţinut să participe, alături de alţi 
voluntari, la o acţiune caritabilă 
destinată copiilor nevoiaşi din 
municipiul Petroşani, acţiune 
derulată de aşezământul social al 
Bisericii ortodoxe Sf. Varvara din 
localitate şi Asociaţia Maica Precista. 
 
“Am reuşit și anul acesta să mă 
regăsesc plin de bucurie şi tihnă 
sufletească la Biserica Sf. Varvara, 
alături de toţi cei ce reprezintă 
Asociaţia Maica Precista. Împreună 
cu părintele protopop, cu părintele 
Pătraşcu, cu doamna Felicia 
Andrioni şi jurnalistul Ionuţ Dragotesc 

am fost în serviciul semenilor mei ale 
căror resurse lunare sunt foarte, 
foarte mici. Aproape 60 de suflete 
mari şi mici au primit binecuvântarea 
părinţilor şi căldura sufletelor 
noastre”, a descris Tiberiu Iacob 
Ridzi acest inedit experiment social, 
pe pagina sa de facebook. 

Cadoul de... artă 
    Lucian ISPAS 
 
Zeci de opere de artă realizate în 
anul 2014 de artiştii care au fost 
prezenţi în taberele de creaţie ale 
Fundaţiei Ianza la Petroşani, Salonic 
(în Grecia) şi Kronach (în Germania) 
au fost expuse la galeria de artă 
“Ianza” din Petroşani, în ultima 
expoziţie organizată sub auspiciile 
acestei fundaţii culturale, în acest an.  
 
Ineditul vine din faptul că lucrările 
unor artişti remarcabili din Valea 
Jiului, dar şi din alte regiuni ale 
României sau chiar din Grecia, 
Germania, Bulgaria, Argentina sau 
Venezuela au fost puse la dispoziţia 
iubitorilor de artă într-o inedită 
expoziţie cu vânzare. “Pentru că ne 
aflăm în pragul unor sărbători dragi 
tuturor oamenilor, ne-am gândit că în  
lista cadourilor de sărbători ale 
multor oameni şi de la noi, din Valea 
Jiului, ar putea figura şi unele piese 
de artă din colecţia noastră. Acesta 
este motivul pentru care ultima 

expoziţie din acest an a Fundaţiei 
Ianza a fost una cu vânzare, iar 
exponatele au avut un preţ rezonabil, 
aproape simbolic în multe cazuri”, 
spune artistul Cristian Sergiu Ianza, 
preşedintele Fundaţiei Ianza Art din 
Petroşani.  
 
La rândul său, vicepreşedintele 
Fundaţiei, jurnalistul Tiberiu Vinţan, 
apreciază că “prin această expoziție, 
căreia noi i-am spus şi licitaţie de 
artă, ne-am dorit să trecem oarecum 
la nivelul următor în această 
experienţă culturală de excepţie pe 
care am avut-o pe tot parcursul 
acestui an la Petroşani, alături de 
artişti deosebiţi şi un public minunat.” 
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Deputatul Monica Iacob Ridzi cere Puterii mai 
multă atenţie pentru exploatarea muntelui, 
bogăţia cea mai de preţ a Văii Jiului 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Deputatul de Valea Jiului Monica Iacob 
Ridzi a susţinut în plenul Camerei 
Deputaţilor, o declaraţie politică în care 
readuce în actualitate oportunităţile de 
dezvoltare ale Văii Jiului. Declaraţia a 
fost făcută în contextul în care pe data 
de 11 decembrie, în lume, a fost 
sărbătorită „Ziua Internaţională a 
Muntelui”. În cuvântul său, Monica 
Iacob Ridzi apreciază că pentru 
comunităţile locale din oraşele şi 
municipiile Văii Jiului, muntele 
înseamnă aproape totul. „Întreaga viaţă 
socială şi economică pulsează, în cele 6 
localităţi ale acestei regiuni, în jurul 
munţilor care înconjoară frumoasa Vale 
a Jiului. Vă prezentăm, în cele ce 
urmează, integral, conţinutul declaraţiei 
politice făcute pe această temă de 
deputatul Monica Iacob Ridzi. 
 

Muntele – şansa la viaţă a oamenilor  
din Valea Jiului ! 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Uniunea Europeană şi ONU sărbătoresc, 
din anul 2003, la data de 11 decembrie, 
“Ziua Internaţională a Muntelui”, cu scopul 
de a informa populaţia în legătura cu 
importanţa munţilor pentru viaţă, în 
general, dar şi ca sursă de materii prime ori 
zone pentru recreere şi turism. România, 
ca parte a Uniunii Europene, consider că 
trebuie să se ralieze acestui demers civic. 
 
În acest context, vreau să vă readuc în 
atenţie faptul că, pentru mine şi pentru 
concitadinii mei din Valea Jiului, muntele 
are o semnificaţie mult mai puternică. 
Pentru noi, cei din Valea Jiului, muntele 
reprezintă aproape totul. Întreaga viaţă 
socială şi economică pulsează, în cele 6 
localităţi ale acestei regiuni, în jurul 
munţilor care înconjoară frumoasa Vale a 
Jiului. Mai întâi, muntele a fost “casa” 
primilor păstori care au populat cătunele 
dintre Jii, punând bazele aşezărilor de 
astăzi. Tot muntele este cel care a dat 
şansa la dezvoltare a regiunii, odată cu 
descoperirea şi exploatarea zăcămintelor 
de huilă. Astăzi, munţii Parâng, Retezat, 
Vîlcan şi Şureanu care înconjoară 
spectaculoasa regiune turistică a Văii 
Jiului, constituie principala oportunitate 
pentru un viitor mai bun al oamenilor din 
Petroşani, din Petrila, din Aninoasa, din 

Vulcan, din Lupeni şi din Uricani.  
 
Stimaţi colegi, 
Munţii de cărbune din Valea Jiului 
reprezintă încă o bogăţie a acestei ţări, pe 
care nu am învăţat să-i preţuim încă la 
justa lor valoare. Aceşti oameni bravi şi 
destoinici care sunt minerii, continuă să 
lucreze în condiţii nedemne de vremurile 
pe care le trăim, riscându-şi zi de zi viaţa în 
măruntaiele munţilor pentru a scoate la 
lumină cărbunele care constituie garanţia 
independenţei energetice a României.  
Faţă de aceşti oameni, faţă de dăruirea lor, 
avem şi noi, oamenii politici, datoria de a 
face tot ceea ce ţine de noi pentru ca 
activitatea din mineritul Văii Jiului să fie 
una pe măsura eforturilor depuse de 
mineri.  
 
Pentru ca muntele de cărbune din Valea 
Jiului, acest dar al lui Dumnezeu pentru 
România, să poată fi exploatat în 
continuare, în condiţii de siguranţă pentru 
mineri şi în deplin respect faţă de mediul 
înconjurător, Guvernul României are 
datoria să acorde atenţia cuvenită, pe care 
de altfel şi-a asumat-o în repetate rânduri, 
faţă de acest sector de activitate.  
 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
Nu doar pentru oamenii din Valea Jiului, ci 
pentru întreaga ţară, Munţii Carpaţi 
reprezintă o nepreţuită comoară, o perlă a 
turismului european şi mondial. De câţiva 
ani buni, comunitatea locală din Valea 
Jiului şi statul român au demarat un amplu 
proiect menit să pună în valoare munţii din 
jurul Văii Jiului şi să aducă staţiunile de aici 
la standardele pe care le implică un turism 
de calitate, de clasă europeană, capabil să 
atragă turişti şi să asigure astfel, o 
alternativă de dezvoltare a acestei regiuni 
frumoase care este Valea Jiului. Graţie 
investiţiilor Ministerului Turismului care au 
început, încă din anul 2007,  odată cu 
demararea programului naţional “Schi în 
România”, trei dintre cele mai frumoase 
destinaţii turistice de iarnă – Parâng, Straja 
şi Pasul Vîlcan – au cunoscut o dezvoltare 
rapidă şi spectaculoasă. Din păcate, 
investiţiile prevăzute în programele de 
dezvoltare a domeniilor schiabile din cadrul 
acestor staţiuni nu au fost încă finalizate, 
criza economică prin care a trecut şi ţara 
noastră generând sistarea finanţărilor 
pentru toate proiectele de dezvoltare 
turistică derulate în Valea Jiului.  

Dincolo de această sincopă, mesajul pe 
care oamenii din Valea Jiului m-au rugat să 
vi-l transmit, dumneavoastră şi membrilor 
Guvernului, este acela că PROIECTELE 
DE DEZVOLTARE A TURISMULUI 
MONTAN DIN VALEA JIULUI TREBUIE 
SĂ CONTINUE şi trebuie să fie finalizate 
cu succes.  
 
O dovadă în acest sens este, spre 
exemplu, efortul uriaş pe care autorităţile 
de la Petroşani l-au făcut pentru punerea în 
funcţiune a unei noi instalaţii de telescaun 
în zona de schi a staţiunii Parâng. Fără 
continuarea programului guvernamental 
privind dezvoltarea domeniilor schiabile din 
Valea Jiului, lucrurile nu vor putea însă 
evolua conform aşteptărilor pe care le au 
localnicii şi turiştii, deopotrivă.  
 
De aceea, vă invit stimaţi colegi, în această 
zi pe care întreaga lume o dedică Muntelui, 
să vă alăturaţi celor care susţin punerea în 
valoare a bogăţiei montane de care 
dispune România şi la noi în Valea Jiului.  
 
Personal, voi cere Guvernului să cuprindă 
în bugetul anului 2015 fondurile necesare 
pentru finalizarea investiţiilor din Parâng, 
din Straja şi din Pasul Vîlcan şi chiar pentru 
demararea unor investiţii noi, la Petrila şi 
Uricani, acolo unde potenţialul de 
dezvoltare a turismului montan este la fel 
de mare.  
 
Vă invit, doamnelor şi domnilor miniştri şi 
deputaţi, să vă alăturaţi nouă celor din 
Valea Jiului şi să înţelegeţi că, nu doar 
pentru noi, ci pentru întreaga ţară, muntele 
înseamnă, la urma-urmei... VIAŢĂ ! 
 
Vă mulţumesc ! 
 
 

MONICA IACOB-RIDZI 
Deputat UNPR  
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Liberalii hunedoreni se regrupează şi dau gir unei noi 
generaţii de politicieni 
   Tiberiu VINŢAN 
 
La scurt timp după instituirea 
măsurii de arest la domiciliu 
aplicată de judecătorii Curţii de 
Apel Alba Iulia pentru 
persoanele suspectate de 
procurorii DNA de fapte de 
corupţie în dosarul lui Mircea 
Ioan Moloţ, instituţia Prefectului 
judeţului Hunedoara a dispus 
suspendarea acestuia din 
funcţia de preşedinte al 
Consiliului judeţean Hunedoara. 
 
Potrivit prevederilor legale, până 
la soluţionarea cauzei penale a 
preşedintelui CJ Hunedoara, 
atribuţiile acestuia trebuie 
preluate de primul 
vicepreşedinte din structura 
organizatorică a instituţiei. La 
Consiliul judeţean Hunedoara, 
acesta ar fi tebuit să fie Tiberiu 
Balint, însă acesta a demisionat 
din forul legislativ hunedorean la 
finele săptămânii trecute şi, în 
plus, Prefectura a dispus şi 
suspendarea din funcţie, având 
în vedere că şi asupra sa a fost 
instituită procedura arestului la 
domiciliu. În aceste condiţii, 
până la alegerea unui nou 
vicepreşedinte, Consiliul 
judeţean Hunedoara este 
condus de către al doilea 

vicepreşedinte, respectiv Dorin 
Gligor. 
 
În faţa situaţiei create, forul 
judeţean de conducere al PNL 
s-a reunit la mijlocul săptămânii 
trecute, pentru a căuta soluţii de 
rezolvare a problemelor apărute 
în partid. Asta cu atât mai mult 
cu cât preşedintele organizaţiei 
judeţene, Mircea Moloţ a decis 
că, pe perioada în care este 
anchetat, trebuie să se 
autosuspende din funcţia 
deţinută în PNL Hunedoara şi 
din cea de vicepreşedinte la 
nivel naţional al PNL.  
 
Din perspectiva conducerii 
interimare a organizaţiei 
judeţene a PNL, lucrurile s-au 
rezolvat rapid, după ce 
propunerea ca tânărul deputat 
Bogdan Radu Ţâmpău să prea 
atribuţiile preşedintelui, cel puţin 
pentru următoarele 30 de ziler, a 
fost votată în unanimitate de 
liderii PNL din judeţ.  
 
Ceva mai dificilă s-a dovedit a fi 
desemnarea consilierului 
judeţean pe care PNL îl va 
propune pentru ocuparea 
funcţiei de vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean Hunedoara, 
pe postul rămas vacant în urma 

demisiei lui Tiberiu Balint. În 
discuţiile preliminare fusese 
avansat numele lui Adrian 
David, consilier judeţean din 
Valea Jiului. Cu toate că nimeni 
nu are nimic de reproşat la 
adresa acestuia, faptul că David 
este doar de câteva luni 
membru al PNL a făcut ca, în 
mod special primarii liberali din 
judeţul Hunedoara, să dorească 

impunerea unui candidat pentru 
acest post ceva mai vechi în 
PNL sau, cel puţin, ales în 2012 
pe listele USL. Aşa au apărut 
alte două propuneri, pentru 
consilierii judeţeni Vetuţa 
Stănescu şi Gheorghe Bârlea.  
 
Prin vot secret, cu majoritate de 
voturi, liderii PNL Hunedoara  
i-au acordat girul de încredere 
Vetuţei Stănescu. Economist de 
profesie, director economic al 
Spitalului de Urgenţă din Deva, 
Vetuţa Stănescu este un vechi 
membru al organizaţiei PNL din 
Deva. Rămâne acum de văzut 
dacă propunerea liberalilor ca 
aceasta să fie desemnată drept 
vicepreşedinte prim al 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
va întruni şi majoritatea 
necesară în forul legislativ 
hunedorean.  

Relaţii la telefon 0722-807.221 
Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 



7 COMUNITATE 

Vulcănenii au şansa de a fi Moş Crăciun pentru copiii sărmani 
    Tiberiu VINŢAN 
 
La Vulcan, a fost demarat un 
proiect social-umanitar, pe care 
Asociaţia Eu şi Tu pentru 
Vulcan împreună cu subfiliala 
de Cruce Roşie din Vulcan şi cu 
Administraţia Publică Locală îl 
vor derula în perioada 
următoare, până la Crăciun. 
Acţiunea caritabilă vizează 
colectarea de la cetăţenii cu 
inima largă, a unor pachete de 
Crăciun care vor fi distribuite 
copiiilor vulnerabili din punct de 
vedere social, din municipiul 
Vulcan. 
 
Preşedintele Asociaţiei Eu şi Tu 
pentru Vulcan, Cristian 
Sigheartău, precizează că în 
fiecare zi, la Ciuperca de la 
piaţa din Vulcan, între orele  
13–15, până în data de 17 
decembrie, grupele de voluntari 
de la Crucea Roşie, Colegiul 
Tehnic Mihai Viteazul şi 
Asociaţia Partida Romilor Pro 

Europa aşteaptă donaţiile celor 
care vor să dăruiască 
copilaşilor o mică bucurie de 
Crăciun. 
 
Oamenii sunt îndemnaţi să 
aducă obiecte în stare foarte 
bună constând în 
îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite şcolare, cărţi, obiecte 
de igienă personală, ornamente 
pentru Crăciun. 
 
Prezent la demararea oficială a 
acţiunii, primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile, spune că 
“un număr de 200 de copii ai 
comunităţii din Vulcan se vor 
bucura de gestul nostru 
colectiv”. Ile a mulţumit 
iniţiatorilor acestei acţiuni, care 
arată că societatea civilă din 
Vulcan este implicată activ în 
problemele comunităţii. 
Aceleaşi mulţumiri au fost 
adresate elevilor de la şcoala 
nr. 5 pentru programul de 
colinde minunate oferite celor care au fost prezenţi la 

deschiderea acestei acţiunii. 
 
Primarul Gheorghe Ile îşi 
exprimă, de asemenea, 
speranţa că locuitorii din Vulcan 
vor răspunde acestui proiect 
caritabil în număr cât mai mare, 
asumându-şi rolul de Moş 
Crăciun pentru copiii 
defavorizaţi ai oraşului, alături 
de administraţia locală. 

Teatrul de păpuşi, o inedită campanie 
de strîngere de fonduri a voluntarilor 

de la Crucea Roşie din Vulcan  
    Lucian ISPAS 
 
Câteva zeci de copii de la 
Grădiniţa nr. 1 din Vulcan au avut 
parte de un inedit spectacol de 
teatru cu păpuşi, prezentat de 
tinerii voluntari ai subfilialei locale 
de Cruce Roşie din Vulcan.  
 
Preşedintele acestei organizaţii, 
Daniel Hălăstăuan spune că 
“teatrul de păpuşi marca Crucea 
Roşie Vulcan este un eveniment 
caritabil pentru strângere de 
fonduri, care face parte din 
campaniile derulate la final de an 
de Crucea Roşie”. 
 
Voluntarii Crucii Roşii din Vulcan 
au prezentat celor 68 de mici 
spectatori, piesa  „Peripeţiile lui 
Gerard”, reuşind timp de o oră să-i 
distreze pe copiii fascinaţi de 
personaje dar, în acelaşi timp, să 
adune din vânzarea de bilete suma 
de 205 lei care se adaugă la fondul 

caritabil din care vor fi achiziţionate 
pachete cu alimente pentru 
familiile nevoiaşe cu mulţi copii din 
Vulcan.  



8 ANALIZĂ 

URICANI 2014 - Punct şi de la capăt în modernizarea oraşului şi în 2015 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Continuăm analiza noastră cu 
privire la modul în care s-au 
mişcat (sau nu !) lucrurile în 
anul 2014 în localităţile Văii 
Jiului, în conformitate cu 
aşteptările cetăţenilor, 
îndreptându-ne astăzi atenţia 
spre oraşul Uricani.  
 
Considerat, în urmă cu câţiva 
ani drept “oraşul de la capătul 
Văii Jiului”, Uricaniul a reuşit, 
încet-încet să facă paşi decisivi 
spre devenirea sa drept o altă 
“poartă de intrare în Valea 
Jiului”. Acest deziderat este, de 
altfel, cel pe care şi l-a impus 
primarul Dănuţ Buhăescu încă 
din momentul în care cetăţenii  
l-au desemnat primar al 
localităţii, în urmă cu mai bine 
de un deceniu.  
 
Puţini credeau, la vremea 
respectivă, că Uricaniul - oraş 
aflat în plin declin economic, 
odată cu închiderea minelor de 
la Câmpu lui Neag şi Valea de 
Brazi şi a carierei de cuarţ de la 
Şiglău - va reuşi să-şi găsească 
un drum pentru viitor, chiar şi în 
condiţiile în care beneficiază de 
o poziţie geografică de invidiat. 
Ambiţios, energic şi încrezător 
în reuşită, Buhăescu a făcut, în 
toţi aceşti ani, paşi mari înainte.  
 
Este adevărat, încă multe 
lucruri nu merg aşa cum ar 
trebui în Uricani, oraşul este 
măcinat încă de sărăcie şi 
imaginea lui este încă ştirbită 
de clădirile cenuşii pentru care 
nu s-au găsit soluţii de 
reabilitare. Cu toate acestea, 
comparativ cu anii 90, prezentul 
găseşte oraşul Uricani tot  mai 

aproape de cerinţele unei 
frumoase aşezări montane 
europene.  
 
Numai în acest an, în această 
direcţie, administraţia locală a 
reuşit să finalizeze câteva 
proiecte europene de mare 
amploare. Cu bani europeni a 
fost finalizată infrastructura 
rutieră şi pietonală din centrul 
oraşului, de la un capăt la 
celălalt, proiectul incluzând şi 
câteva străzi adiacente. Tot cu 
bani europeni a fost 
modernizată Casa de cultură a 
oraşului, redevenită un punct 
de atracţie pentru locuitorii 
oraşului şi un centru de 
educaţie extraşcolară pentru 
tinerii din acest oraş. În scurt 
timp, urmează să fie finalizat un 
alt proiect realizat la Uricani cu 
bani europeni, în urma căruia 
oraşul va beneficia de un 
ambulatoriu medical de 
specialitate modern, atât din 

punct de vedere al amenajării 
cabinetelor, cât şi al 
echipamentelor medicale 
achiziţionate.  
 
Dincolo de aceste proiecte 
mari, care au implicat fonduri 
pe care, fără aportul UE şi al 
Guvernului României, 
administraţia locală din Uricani 
nu şi le-ar fi permis niciodată, 
primarul Dănuţ Buhăescu a 
reuşit să direcţioneze resursele 
financiare ale comunităţii locale 
şi spre alte proiecte mai mici, 
dar la fel de importante. În 
această categorie putem vorbi, 
spre exemplu, despre 
amenajarea de parcări, 
întreţinerea unităţilor şcolare, 
modernizarea terenurilor de 
sport, construcţia de noi 
locuinţe sociale sau finalizarea 
construcţiei noii catedrale 
ortodoxe care străjuieşte semeţ 
oraşul Uricani. 
 
Doar o simplă enumerare a 
proiectelor care au fost 
implementate la Uricani în anul 
2014 ar depăşi, în mod cert, 
spaţiul pe care-l putem aloca 
pentru această scurtă analiză. 
Mai modest ca de obicei, 
primarul Buhăescu, nu a vorbit 
foarte mult în 2014 despre 
realizările sale. El se declară 
însă convins că oamenii de 
bună credinţă au văzut ei înşişi 
tot ceea ce s-a făcut în Uricani 
în ultimul an. Altminteri, este 

evident că aşa s-a şi întâmplat, 
dacă avem în vedere faptul că, 
în cele două scrutinuri 
electorale care au avut loc în 
2014 în România (alegerile 
europarlamentare şi alegerile 
prezidenţiale) oamenii au mers, 
de fiecare dată, cu o majoritate 
considerabilă “pe mâna lui 
Buhăescu”.  
 
Primarul oraşului Uricani se 
declară mulţumit de ceea ce a 
reuşit să facă în anul 2014, însă 
chiar şi aşa consideră că era 
posibil mai mult. La capitolul 
nerealizări, Buhăescu îşi 
consemnează cu regret un 
singur lucru şi anume faptul că 
nu a reuşit să repornească anul 
acesta şantierul de construcţie 
al drumului spre Herculane.  
Aşa se face că obiectivul nr. 1 
pe care şi-l propune pentru anul 
viitor este legat tocmai de acest 
drum. Un drum a cărui 
finalizare poate aduce şansa la 
un viitor mai bun pentru 
uricăneni pentru mulţi ani  
de-acum înainte.  



9 EVENIMENT 

Vulcanul şi-a cîştigat anul acesta titlul de 
“oraş al lui Moş Crăciun” în Valea Jiului 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Când primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile anunţa că anul acesta 
sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou vor fi 
ca-n poveşti la Vulcan, mulţi au fost cei 
care au crezut că primarul exagerează 
potenţialul oraşului. Mai mult, când a fost 
făcut public faptul că sărbătorile de iarnă 
se mută din tradiţionala locaţie a Parcului 
“Avram Iancu” pe bulevard s-au găsit 
destui cârcotaşi care să găsească implicaţii 
negative.  
 
Cu convingerea că niciodată nu poţi 
mulţumi pe toată lumea, dar în acelaşi timp 
cu crezul că de o sărbătoare cum este 
naşterea Domnului trebuie să se bucure 
cât mai mulţi oameni din comunitate, 
primarul Ile şi-a urmat, meticulos, planul de 
a face anul acesta din centrul municipiului 
Vulcan, oraşul lui Moş Crăciun din Valea 
Jiului. Pentru acest scop s-a lucrat intens, 
încă din luna noiembrie, pentru ca totul să 
fie gata până pe 12 decembrie, data la 
care a fost programată sosirea Moşului 
Crăciun în Vulcan şi startul sărbătorilor de 
iarnă. “Mulţumim tuturor celor ce au 
contribuit la organizarea şi buna 
desfăsurare a sărbătorilor de iarnă la 
Vulcan, şi mă refer aici la ehipa Primăriei, 
la muncitorii de la Pregoterm, la Poliţia 
locală şi Jandarmerie, la  echipa SMURD. 
Mulţumim de asemenea tuturor 
producătorilor de produse tradiţionale şi 
comercianţilor care au acceptat invitaţia 
noastră şi care au făcut posibilă 
funcţionarea unui târg de Crăciun şi în 
municipiul Vulcan. Mulţumim de asemenea 
tuturor colaboratorilor noştri din şcoli, de la 
Colegiul Tehnic şi de la Teatru şi tuturor 
cetăţenilor care subscris acestui proiect”, 
declara primarul Gheorghe Ile, încântat la 
maxim, la fel ca alte mii de oameni din 
Vulcan, de reuşita acestui proiect care a 
transformat Vulcanul într-un adevărat oraş 
al lui Moş Crăciun. 
 
Pentru a ajunge la acest calificativ, centrul 
Vulcanului a fost luminat cu mii (poate 
chiar zeci de mii) de beculeţe multicolore, 

oraşul îmbrăcând la orele serii o mantie 
fermecătoare de lumină. Pe întregul 
bulevard Mihai Viteazu au fost montate 
ghirlande de lumini, iar în sensurile giratorii 
au fost montate alegorii de un farmec 
aparte. Autorităţile locale de la Vulcan au 
amenajat şi un “orăşel al copiilor” cu un 
brad împodobit de sărbătoare, cu căsuţe 
pictate şi cu două diorame înfăţişând scena 
naşterii lui Isus şi scena sosirii Moşului 
Crăciun, toate în micuţul parc din zona 
spaţiilor comerciale de peste drum de 
Primărie. Tot în această zonă au fost 
împodobiţi în luminiţe colorate toţi copacii 
şi a fost amplasată o scenă pe care, zi de 
zi, până la anul nou, vor urca colindătorii.  
 
Într-o astfel de feerie şi cu asemenea 
pregătiri, aproape că nu a mai surprins pe  
nimeni că, pe străzile invadate de copii, cu 
părinţi şi bunici laolaltă, dar şi de oaspeţi 
veniţi la schi în zonele montane ale Văii 
Jiului, şi-au făcut apariţia frumoase zâne şi 
prinţese, crai şi brunduşi, colindeţi şi 
năstruşnici spiriduşi, vestind parcă un 
Crăciun ca-n poveşti pentru vulcăneni. 
După discursul oficial al primarului 
Gheorghe Ile şi-a făcut mult aşteptata 
apariţie şi Moş Crăciun. “S-a ţinut şi anul 
acesta de promisiune. A venit să se 
întâlnească din nou cu copiii cuminţi şi 
ascultăori ai Vulcanului. Noi i-am pregătit o 
căsuţă, aşa cum ne-a cerut, ca să poată 
primi copiii dornici să îl îmbrăţişeze, să-l 
colinde şi să-i recite poezii. Aici Moşul o să 
vină şi în zilele următoare, până la 
Crăciun”, le-a dat Gheorghe Ile asigurări 
copiilor, veniţi la întâlnirea cu Moşul.  
 
Ziua care a marcat startul sărbătorilor de 
iarnă la Vulcan a fost una a bucuriei pentru 
vulcăneni. Dovadă stau sutele de mesaje 
pe care oamenii le-au postat pe siturile de 
socializare, unde curg aprecierile la adresa 
iniţiativei din acest an a Primăriei Vulcan 
de a transforma Vulcanul în cel mai frumos 
oraş al lui Moş Crăciun din toată Valea 
Jiului. Iar vestea bună este că atmosfera 
rămâne la Vulcan una de sărbătoare până 
la finele anului, autorităţile locale având 
încă multe surprize pentru cetăţeni.  
 
Dincolo de mulţumiri pentru aprecierile 
oamenilor, primarul Ile are un răspuns şi 
pentru cei care s-au arătat nemulţumiţi că 
sărbătorile s-au mutat din parcul “Avram 
Iancu”. “Anul viitor, parcul va fi modernizat 
şi vom petrece cu toţii, la finalul lui 2015, în 
acest parc, un alt Crăciun de excepţie”, 
promite primarul Gheorghe Ile. 



10 ACTUALITATE 

Administraţia locală de la Petroşani a decis aă extindă aplicabilitatea 
bonificaţiei de 10% la plata taxelor locale şi pentru agenţii economici 

     Lucian ISPAS 
 
Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi, a decis să 
acorde, anul viitor, o bonificaţie 
pentru agenţii economici 
serioşi, în ceea ce priveşte 
plata taxelor şi a impozitelor 
locale. Astfel, firmele cu sediul 
în Petroşani care îşi vor achita 
dările către bugetul local (taxe 
pe clădiri, terenuri etc.) până la 
data de 31 martie 2015 vor 
beneficia de o reducere de 
10%, aşa cum se aplică deja în 
cazul persoanelor fizice. 
  
“De anul viitor toţi agenţii 
economici vor beneficia de 
bonificaţia de 10% reducere la 
impozit pe clădiri şi terenuri, 
dacă vor plăti până la 31 
martie. Aşa cum au şi 
persoanele fizice am considerat 
că este o măsură pe care 
trebuie să o luăm pentru a 
încuraja mediul de afaceri. Pe 
de altă parte ne-am gândit şi la 
alte surse de venituri pentru 
bugetul local. Există câteva idei 
în lucru însă suntem oarecum 

obligaţi de lege să nu luăm 
aceste măsuri şi atunci am 
decis să adoptăm deocamdată 
această măsură care pentru 
bugetul local este una bună 
având în vedere că astfel vom 
avea încasări mai mari din 
martie. În acelaşi timp cred că 
este o măsură foarte bună şi 
pentru agenţii economici din 
Petroşani, pentru că vor scădea 
cheltuielile cu taxele locale pe 
clădiri şi terenuri, prin aplicarea 
aceastei reduceri de 10%. 
După cum se ştie, persoanele 
fizice deja au această facilitate 
de reducere a impozitelor cu 
10%, dacă plătesc până la 31 
martie”,  a declarat Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani. 
 
Măsura vine în urma unei 
analize a situaţiei colectărilor 
din acest an, care arată că 
gradul de încasare a taxelor şi 
impozitelor locale este unul 
nesatisfăcător, mai ales în ceea 
ce priveşte situaţia la 
persoanele juridice. “La 
persoanele juridice avem anul 

acesta un grad de încasare 
mic, de numai 58%, iar la 
persoanele fizice procentul nu 
este nici el la nivelul anilor 
precedenţi, situându-se undeva 
sub 70%. Am căutat să găsim o 
soluţie pentru a creşte gradul 
de încasare atât de la populaţie 
cât şi de la persoanele juridice. 
Sunt foarte multe persoane 
juridice care intră în faliment şi 
în dizolvare şi sumele datorate 

de acestea nu se mai pot 
încasa”, a declarat şeful 
Serviciului Impozite şi Taxe din 
Primăria Petroşani, Ioana 
Mărgulescu. 
  
Aceasta a mai precizat că atât 
persoanele fizice cât şi cele 
juridice care nu şi-au achitat 
taxele şi impozitele locale vor fi 
penalizate conform legii. 

Când, cum şi cu cât putem utiliza bazinul de înot de la Petroşani 
    Lucian ISPAS 
 
Noul bazin didactic de înot de la Petroşani 
a fost deschis pentru amatorii sporturilor 
acvatice. Prin intermediul unui anunţ de 
prtesă, Primăria municipiului Petroşani  a 
informat că programul de acces al 
publicului în incinta Bazinului de înot este, 
în fiecare zi, între orele 9.00 şi 21.00, 
inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. 
Autorităţile locale de la Petroşani au stabilit 
şi tarifele aplicate la Bazinul de înot, după 
cum urmează: 

Bilet de intrare:  
- pentru preşcolari, elevi şi studenţi: 5 lei/
şedinţă; 
- pentru adulţi: 10 lei/ şedinţă 

Abonamente: 
- pentru preşcolari, elevi şi studenţi: 50 
lei/12 şedinţe; 
- pentru adulţi: 100 lei/ 12 şedinţe.  
 
Abonamentele se eliberează pentru minim 
12 şedinţe, efectuate obligatoriu într-o 
perioadă de 30 de zile de la data eliberării 

acestora, în intervalul orar 15.00-21.00 de 
luni până vineri în timpul anului şcolar şi 
9.00-21.00 în weekenduri şi în perioada 
vacanţelor şcolare. Potrivit regulamentului, 
prin “şedinţă” se întelege o perioadă de 
timp limitată la maxim 2 ore începând de la 
ora plătirii biletului de intrare sau 
prezentării abonamentului la intrarea în 
bazin. 
 
Pentru o perioadă de timp petrecută în 
incinta bazinului peste cele 2 ore achitate 
la intrare conform biletului, se va percepe o 

taxă suplimentară plătibilă la ieşirea din 
incintă calculată la 3 lei pentru fiecare 
jumătate de oră suplimentară sau fracţiuni. 
 
Elevii şi studenţii au obligaţia prezentării la 
intrare a unui document valabil care să 
ateste calitatea de elev sau student. De 
asemenea, autorităţile locale au instituit şi 
câteva prevedri de igienă care trebuiesc 
aplicate cu stricteţe pentru accesul la 
bazinul de înot, aceste reguli fiind afişate la 
intrarea în incinta bazinului didactic.  
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“Mina e un destin dur, greu de suportat pentru 
pisicile miorlăite de la Bucureşti” 

- Ştiu că prima dumneavoastră experienţă 
legată de minerii Văii Jiului, care datează 
de prin anii 90, nu a fost una tocmai 
fericită. Cu toate acestea, în timp, aţi 
devenit un prieten al oamenilor din Valea 
Jiului şi un partizan al culturii locale din 
această zonă. Cum s-a petrecut această 
metamorfoză ? 
 - E simplu ca bună ziua. Într-o dimineaţă, m-
am pomenit la mine, în biroul de la Editura 
„Cartea românească”, cu doi – hai să le zicem 
– mineri. Cioc, cioc şi au intrat. Mai întâi, m-au 
trecut năduşelile. Eram singur şi neajutorat. 
Dar, când m-am uitat mai bine (şi asta s-a 
petrecut într-o fracţiune de secundă), am 
constatat că ăl mai mic dintre „mineri” avea pe 
nas nişte sticle groase de sifon. Ochelarist de-
al meu, „pe ăsta-l bat cu mâna stângă” – mi-
am zis. Al doilea, scund, cu o figură mucalită. 
Erau cei pe care aveam să-i cunosc mai târziu 
şi cu care să mă împrietenesc la cataramă. 
Marian Boboc şi Petre Braiţ. Veniseră cu un 
steag de pace şi cu un scop precis. Să scoată 
frica din bucureşteni şi să atragă niscaiva 
intelectuali prin Jalea Viului, să vază şi ei cum 
stăteau lucrurile pe acolo. Cu banii 
sindicatului, organizaseră un concurs literar 
pentru debutanţi, iar eu, Bedros Horasangian, 
Liviu Antonesei, Alexandru Vlad şi Vasile 
Gogea urma să facem parte din juriu. Eu sunt 
cam sărit. Am zis „da” din prima. Bedros s-a 
lăsat cam greu. Era cel mai suspicios dintre 
noi. Şi uite aşa am ajuns prima dată în 
Petroşani, am dat mâna cu oficialităţile locale, 
dar mai ales cu grupul smintit de băieţi care 
iubeau poezia şi artele. De aici până la adopţie 
n-a fost decât un pas. Crâşmele de atunci au 
dispărut, mulţi au dat bir cu fugiţii, oamenii s-
au împuţinat, minele s-au închis şi se mai 
închid, dar amintirea aia rămâne. Sunt un tip 
curios. Oamenii sunt peste tot la fel, trebuie 
doar să-i descoperi. 
 
 - De o bună bucată de vreme, prezenţa 
dumneavoastră la Petrila, ca susţinător al 
proiectelor culturale legate de 
personalitatea lui Ion D. Sîrbu, a depăşit 
numărul descinderilor pe care le-au făcut 
minerii la Bucureşti, în vestitele mineriade. 
Putem să vă bănuim de intenţia de a face o 
„mineriadă culturală” ? 
 - Departe de mine o astfel de intenţie. Ion 
Barbu, din Petrila, de care mă leagă o altă 
trainică prietenie, m-a chemat încă din secolul 
trecut la comemorarea lui I.D. Sîrbu. Apoi, a 
mai fost şi un amor fulgerător. Astfel încât aici 
am bucăţi, bucăţele din tinereţea mea, viaţa 
mea (viaţa şi tinereţea sunt lucruri tare 
deosebite) şi arta mea. Într-un fel, deşi casele-
s ponosite, iar oamenii cu căutături cam 
piezişe, mă simt ca peştele în apă. Apoi, 
gândeşte-te, I.D. Sîrbu a fost un om, aşa cum 
greu găseşti pe toate meridianele. El trebuie 

pomenit de alţi oameni, vii şi ei. Numai astfel 
numele încetează să fie o semnătură. Rămâne 
persoană. Sau personaj, care îşi găseşte 
admiratori, discipoli. Dacă poţi să faci asta, de 
ce să n-o faci? Dar, mai ales, dacă o faci din 
convingere, musai să iasă bine. Aşa că, de 
câte ori mă chemaţi, eu vin. Cum răspundea 
bunul meu prieten Ion (Nino) Stratan. „Vii, 
Nino?”. „Viu sau mort!”. 
 
 - Acum, după ce aţi experimentat „viaţa de 
miner” la Petrila, acasă la Ion D. Sîrbu, cum 
vedeţi mina ? 
 - Ei, nici chiar aşa, n-am experimentat-o. Am 
privit-o ca un turist, de la distanţă, câteva 
secunde. M-am imaginat şase ore sub pământ 
şi nu mi-a căzut bine. N-am oase de miner. Şi 
nici destin. Dar ceva, ceva înţeleg. Mă uit la 
blocurile dărăpănate şi înţeleg. Privesc 
împrejurimile şi înţeleg. Întru în crâşmele tipice 
(la geamuri multe) şi înţeleg. E un destin dur, 
greu de suportat pentru pisicile miorlăite de la 
Bucureşti. Dar a înţelege e una, a trăi, alta. E 
un soi de mare, de ocean al anonimităţii. Un 
ocean de mineri din tată-n fiu, acceptându-şi 
destinul, făcând copii, ieşind devreme din 
câmpul muncii şi aşteptând moartea cu 
înverşunare. Nu-i vesel, dar lipsa asta a 
veseliei trebuie povestită de cineva. 
 
 - Mina Petrila face paşi mari şi repezi spre 
intrarea sa în istorie. După Ion D. Sîrbu, un 
al petrilean de seamă, Ion Barbu, face paşi 
mici, dar siguri, pentru a aduce mina Petrila 
la „lumina” vieţii culturale. Credeţi într-un 
astfel de demers şi cum îi vedeţi evoluţia în 
perspectivă ? 
 - Intrarea asta „în istorie” seamănă al dracu’ 
cu o înmormântare sau cu o nivelare. Poate că 
n-or fi clădirile nişte palate, da’s istoria locului. 
Valea Jiului înseamnă minerit, tradiţie 
multietnică şi moarte. Nu se poate să le iei 
oamenilor memoria. Aici e, am înţeles, cea mai 
veche mină funcţională din Vale. Cum spunea 
un sindicalist, după ce au stat toată viaţa sub 
pământ, vine statul şi acoperă totul cu iarbă. 
Nu e numai memoria locului, e istoria 
industrială a României şi a Imperiului Austro-
Ungar. În alte ţări, industria abandonată a 
devenit centru de atracţie. De aceea, 
încercarea încăpăţânată de a nu descăpăţâna 
semnele locului mi se pare salutară. Nu ştiu 
cât succes va avea, ca în alte părţi, 
transformarea unei industrii abandonate într-
un lăcaş de cultură, un spaţiu de spectacol, 
dar, cum îl cunosc eu pe Noni (Ion Barbu), îşi 
va vinde scump pielea. Apoi, trebuie ca aceia 
care nu vor să şteargă mineritul de pe faţa 
pământului să ia legătura cu organizaţiile de 
profil din toată ţara. Împotriva statului-patron 
orb şi prost să se ridice oamenii. Uneori 
izbândesc, nu întotdeauna, dar, dacă nu 
încearcă, mereu sunt înfrânţi. 

 
 - Ce vă place şi ce nu vă place în Valea 
Jiului ? 
 1. Locul şi prietenii. 2. Sărăcia. 
 
- Despre Florin Iaru publicul din Valea 
Jiului ştie mai mult că este un prieten al 
oamenilor de cultură din zonă, decât un 
scriitor „de manual” al României 
contemporane şi un publicist de excepţie. 
Cum ar putea publicul de aici să descopere 
adevărata identitate a lui Florin Iaru ? 
 - Eeeei, dragul moşului. Literatura, arta sunt 
domenii cu scârţ. Am ajuns la concluzia că 
„publicul larg” nu citeşte cărţi, ci cumpără 
„nume”. Am o soluţie: să seduc o vedetă 
internaţională, să jefuiesc un judeţ, să omor pe 
cineva pe trecerea de pietoni, sau să 
retrocedez România americanilor. Din clipa 
aia, te asigur că mă va şti până şi un prunc de 
ţâţă din ultimul cătun. Glumesc. Nu e nimic de 
făcut. Dar, dacă ştiu că mă citeşte cineva cu 
plăcere, eu mi-am atins scopul. 
 
 - Din punct de vedere literar, experienţele 
trăite în Valea Jiului nu vă tentează să 
scrieţi o carte despre Valea Jiului, despre 
oamenii acesteia, despre mină, despre 
mineri ? 
 - Asta e cea mai grea întrebare. Şi am să-ţi 
răspund la ea cu puţin Flaubert. Ca să 
scrie Madame Bovary, a studiat ani de zile 
locurile şi obiceiurile oamenilor. A preţăluit 
obiectele. S-a impregnat de atmosfera 
romanului înainte de a-l scrie. Zola, 
în Germinal (un roman despre viaţa minerilor), 
a procedat ca un detectiv: a strâns probe, 
mărturii, a consultat presa vremii şi procesele 
verbale. Nu poţi sta în vârful parului şi să-ţi 
imaginezi cum e sub pământ sau cum se 
încinge o bătaie criminală, la crâşmă. Cum 
spuneam la început, oamenii sunt aceiaşi 
peste tot. Ceea ce-i deosebeşte e aerul 
locului, adică, atmosfera, peisajul, alimentaţia, 
obiceiurile, relaţiile, situaţia economică şi codul 
moral. Cel mai uşor mi-ar fi reportaj (da’ nu 
uşor, ci tot foarte greu, dar nu imposibil). Ca să 
scriu aşa ceva ar trebui să stau aici pe puţin 
cinci ani. În alte ţări, regiunile sau comunităţile 
oferă burse de creaţie. Poate publicul nu ştie, 
însă autorul e şi el om. Îi e foame, sete şi vrea 
să doarmă, omeneşte, într-un pat. De fapt, ce-
ţi spun eu aici e problema României: când aud 
de cultură, şefilor le vine să trântească portiera 
SUV-ului personal. 
 

Interviu realizat de Tiberiu VINŢAN 
(pentru cotidianul on-line Avântul liber.ro) 

Un interviu despre Valea Jiului, mineri şi cultură cu scriitorul FLORIN IARU 
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   Tiberiu VINŢAN 
 
Veche capitală a Ungariei 
Medievale, în perioada anarhiei 
feudale de la 1307, în timpul 
regelui Carol Robert de Anjou, 
Timişoara este mult mai 
cunoscută oamenilor din zilele 
noastre drept “capitala 
democraţiei româneşti”, pentru 
că de aici a pornit scânteia care 

avea să aprindă Revoluţia 
română din decembrie 1989. 
Urmele tragediei de la Timişoara 
se mai văd încă şi astăzi în 
tencuiala ciuruită de gloanţe a 
clădirilor din centrul oraşului, pe 
porţiunea dintre Operă şi 
Catedrala ortodoxă, două dintre 
obiectivele turistice ale 
Timişoarei pe care nimeni nu le 
poate ocoli odată ajuns în oraşul 

martir al Revoluţiei.  
 
Am poposit la Timişoara, în 
peregrinările noastre 
reportericeşti într-o frumoasă 
duminică de decembrie, când 
oraşul îmbrăca deja o nouă 
haină, aceea a unei adevărate 
capitale culturale europene. 
Pentru că Timişoara se prezintă 
astăzi ca o adevărată citadelă 
occidentală, cu locuri minunate 
care se cer vizitate şi cu lumini 

multicolore care te fac să 
pătrunzi, cu bucurie, în 
atmosfera sărbătorilor de iarnă. 
Centrul Timişoarei este, la 25 de 
ani de la Revoluţia care a pornit 
de aici, un loc în care bucuria se 
simte la fiecare pas, chiar dacă 
faţadele blocurilor din jur 
mai poartă încă amprenta 
masacrului de atunci. Păşim cu 
o oarecare sfială în istorica Piaţă 
a Operei, acolo unde liniştea şi 
pacea sunt atât de puternice, 
încât oamenii şi păsările 
savurează împreună aerul 
libertăţii. 
 
Însă nu doar acest lucru face 
deliciul unui oraş demn de 
atenţia oricărui om care vrea să 
petreacă aici un frumos sfârşit 
de săptămână. Pentru că 
Timişoara este un oraş care, din 
multe puncte de vedere, se 
poate declara în “fruncea” ţării, 
cum atât de neaoş şi fermecător 
se declară bănăţenii. Bunăoară 
aici, la Timişoara a fost 
deschisă, în 1718, prima fabrică 
de bere din România, savurată 
şi în prezent de milioane şi 
milioane de oameni care 
apreciază gustul berii 
“Timişoreana”, despre care 
timişorenii spun că este 
neschimbat de aproape trei 
secole.  
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Tot aici, la Timişoara, a fost 
construit primul canal navigabil 
din România, canalul Bega, 
inaugurat la 1728 şi tot aici a 
apărut pentru prima dată 
iluminatul public stradal, mai 
întâi cu lămpi (la 1760) pentru 
ca, mai apoi, în 1884, 
Timişoara să devină primul 
oraş din Europa cu iluminat 
stradal electric cu 731 de lămpi. 
Şi tot aici, la Timişoara, 
infrastructura şi serviciile 
civilizaţiei moderne europene 
şi-au făcut mai întâi apariţia în 
ţara noastră. Astfel, aici a 
apărut primul ziar din România 
(”Temeswarer Nachrichten”) 
încă din 1771; primul serviciu 

de telefonie, în 1881; prima 
stradă asfaltată din ţara 
noastră, în 1895 sau primul 
tramvai electric, în 1899. Şi în 
fine, în urmă cu 22 de ani, 
Timişoara a devenit primul oraş 
liber din România 
contemporană, această din 
urmă performanţă costând însă 
1000 de vieţi nevinovate. 
 
Toate aceste lucruri au făcut 
din Timişoara nu doar o 
destinaţie turistică interesantă 
ci şi un oraş deosebit de 
atractiv pentru investitori, 

acesta fiind primul oraş din 
România cu şomaj zero. Acest 
lucru, pe de o parte, şi 
deschidera unor lanţuri de 
magazine comer-ciale de lux, 
pe de altă parte, au determinat 
reporterii ziarului francez 
“L’Expansion” să descrie 
Timişoara drept “vitrina 
economică a României”.  
 
Un lucru cât se poate de 
evident astăzi pentru amatorii 
turismului de shoping care au 
la dispoziţie câteva zeci de 
mari centre comerciale, 
începând cu fosta emblemă a 
comerţului socialist, 
supermagazinul “Bega” din plin 
centrul oraşului şi culminând, în 
mod categoric, cu impunătorul 
centru comercial “Iulius Mall”, 
care se întinde pe o suprafaţă 
de 80.000 de metri pătraţi, fiind 
practic un adevărat oraş în... 
oraş. 
 
La Timişoara, după 25 de ani 
de la Revoluţie, Crăciunul nu 
mai are miros de praf de puşcă 
amestecat cu sânge, ci un iz 
occidental de parfum floral şi 
un apetisant miros de 
cârnăciori prăjiţi şi vin fiert. 
Pentru că, nu-i aşa ?, chiar şi 
de sărbători, “tăt Banatu-i 
frucea !” 
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DIVERTISMENT 

Există o vorbă, mai cu seamă în 
zona Ardealului, ale cărei taine 
sunt ştiute doar de gospodinele 
pricepute nu doar la gătit, ci şi la 
descâlcit vorbe meşteşugit ticluite. 
“No, amu aduceţi torta !”, zic 
ardelenii la masă, imediat după ce 
or sorbit zupa. De te nimereşti la 
masă, ai crede că s-o gătat cu 
bunul obicei al vrednicelor mese 
ardeleneşti, cu multe feluri de 
mâncare şi că, după o farfurie de 
zeamă, stăpânul casei te invită 
direct la... desert. 
 
Surpriza vine însă odată cu 
laboşul imens care găzduieşte, 
spre surpriza generală, nu un blat 
de ouă, ci o aglomerare elegantă 
şi savuroasă de carne şi legume 
îngrămădite cu ştaif una peste 
alta, aşa cum numai ardelenii ştiu 

a face. Torta ardelenească 
cuprinde: o ceapă roşie (cât de 
mare), un blid de carfofi, şapte 
ouă, două blide de varză murată, 
un blid cu carne de porc tocată şi 
unul cu cârnaţi de garniţă tăiaţi 
felii, un pahar de lapte dulce, o 
lingură de unt, puţină untură şi 
smântână şi mirodenii (sare, 
pipier, boia şi cimbru) după gust. 
 
Întâi de toate, se toacă ceapa şi se 
căleşte în untură, adăugându-se 
uşor carnea, frecată cu un ou, 
după care se presară boia, sare şi 
piper, după gust. Între timp, varza 
murată se taie precum tăieţeii, se 
căleşte într-un alt vas împreună cu 
câteva voabe de piper, ceva boia 
şi un praf de cimbru. La rândul lor, 
cartofii se curăţă de coajă, se fierb 
în apă cu sare, după care se 

freacă uşor, cu grijă să nu se 
sfarme, cu o compoziţie de lapte, 
ou şi unt. 
 
Apoi, se unge un ceaun de tiuci cu 
untură, se aşează la fund varza 
călită peste care se întinde carnea 
tocată. Aceasta se acoperă cu un 
strat de piure din cartofi peste care 
se presară cârnaţi, iar, mai apoi, 
toată compoziţia se acoperă cu 
încă un strat de varză călită. 

Deasupra se bat 3-4 ouă cu un 
pahar de smântână, după care se 
dă vasul la cuptor, până se 
rumeneşte uşor. Când s-a rumenit, 
se scoate pe masă, se taie în felii 
şi se serveşte cu mare plăcere. 
 
Sunt sigură că deja v-am făcut o 
poftă de mâncare teribilă, deci mă 
grăbesc să vă spun poftă bună la 
tortă ardelenească ! 

 

Torta 
ardelenească 

Catrene cu... tâlc 

Strămoşii mei au cumpărat 
Unelte, vite şi moşii. 
Iar eu, urmaşul scăpătat, 
N-am bani de... gigacalorii. 

de Gheorghe Niculescu 

Hibernală 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Stomatologul se adresează către 
pacient: 
- Vaaaaai, domnule, cred că am greşit 
şi v-am scos dintele ăla sănătos. Asta 
e, va trebui să îl scoatem şi pe cel 
bolnav acum. 
- N-are nimic, domnule dentist, oricum 
mă bucur că nu sunteţi oftalmolog!  
*** 
Discuţie în familie: 
- Dragule, îmi iei şi mie un telefon ? 
- Păi şi celălalt ? 
- Celălalt îmi ia o tabletă !  
*** 
Discuţie între un patron şi un salariat. 
- Vă atrag atenţia că salariul 
dumneavoastră este confidenţial. 
- Nu vă faceţi griji, şi mie mi-e ruşine 
să spun cu cât mă plătiţi. 
*** 
Sfat: Nu lăsa nimic pe mâine ! Mai 
bine lasă pe poimâine şi vei avea doua 
zile libere !  
*** 
Două doamne stăteau de vorbă. Una 
dintre ele o întreabă pe cealaltă: 

- Dragă, tu când faci dragoste, vorbeşti 
cu soţul tau? 
- Da, dacă mă sună!  
*** 
Un cavaler, înainte de a pleca în 
cruciadă îl cheamă pe lăcătuşul 
castelului să îi monteze soţiei sale 
centura de castitate. După ce o 
montează, lăcătuşul întreabă: 
- Domnule, punem şi botniţă?  
*** 
Un tip se trezeşte în ambulanţă:  
- U... u... unde mă duceţi!  
- La morgă!  
- Păi de ce, că nu am murit ? 
- Da, dar nici noi nu am ajuns încă !  
*** 
Soţul, privind către femeia lui: 
- De unde vii, Maria?  
- De la salonul de înfrumuseţare.  
- Şi era închis?  
*** 
-Lumea se plânge că s-au scumpit 
toate. 
-Nu-i adevărat, s-a ieftinit salariul !  
*** 
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În pragul sărbătorilor de iarnă, 
autorităţile locale se întrec să 
aducă în faţa cetăţenilor momente 
speciale în care spiritul 
Crăciunului să cuprindă şi 
cetăţenii din Valea Jiului. Anul 
acesta, cele mai frumoase 
activităţi de acest fel au fost puse 
la punct de administraţia locală de 
la Vulcan unde, după ce centrul 
oraşului a fost împodobit de 
sărbătoare, la finele săptămânii 
trecute a fost dat startul oficial al 
sărbătorilor, Vulcanul fiind 
declarat, anul acesta, “oraşul lui 
Moş Crăciun” în  Valea Jiului. 
 
Pentru acest succes, nici nu 
încape îndoială că primarul 
municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile trebuie să fie 
“Premiantul săptămânii”. 

GHEORGHE ILE 
Primarul municipiului Vulcan 

Ministrul Energiei, Răzvan 
Nicolescu părăseşte Guvernul 
    Agerpres 
 
Sâmbătă după-amiază, 
Răzvan Nicolescu, a postat pe 
propria pagină de Facebook 
că părăseşte sistemul de 
administraţie publică, după o 
discuţie avută în cursul 
aceleiaşi zile cu premierul 
Victor Ponta. “Am discutat cu 
prim-ministrul Ponta despre 
ceea ce urmează. Mi-a 
comunicat că îşi doreşte un 
nou concept: lipirea, din nou, 
a Departamentului de Energie 
la Ministerul Economiei şi 
numirea unui ministru politic. 
I-am mulţumit pentru că mi-a 
dat şansa să fac ceva pentru 
România în aceste 10 luni.  
I-am comunicat că nu mă 
interesează nici o altă funcţie 
publică în România şi l-am 
rugat să continue reformele 
începute în energie: 
finalizarea strategiei 
energetice intrată în ultima sa 
fază, îmbunătăţirea eficienţei 
companiilor de stat, creşterea 
transparenţei şi a integrităţii, 
depolitizarea sectorului, 
atragerea tinerilor în 
administraţia care 
gestionează sectorul 
energetic”, notează Nicolescu. 
 
Ministrul a anunțat că în 
următoarele zile va realiza un 
bilanţ al celor 10 luni de 
mandat, iar până în 2016 va 

continua să ocupe funcţia de 
preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al Agenției 
Europene de Reglementare în 
Energie. “Despre bilanţul 
acestor luni, despre reuşite şi 
nereușite, dar și despre 
planurile mele de viitor... în 
următoarele zile. Un lucru e 
cert: voi continua ca 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al ACER, 
mandatul pe care l-am primit 
de la Consiliu UE expirând în 
anul 2016. Această poziţie nu 
are niciun fel de legătură cu 
sistemul de administraţie din 
România”, a menţionat 
oficialul. 
 
Surse guvernamentale au 
declarat pentru Agerpres, că 
negocierile pentru formarea 
noului Guvern îl aduc în prim 
plan pe Andrei Gerea, fost 
ministru al Economiei în 
guvernarea USL, acesta fiind 
în ultima perioadă numele cel 
mai vehiculat pentru preluarea 
portofoliului Economiei. 
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Noul sezon de schi a demarat cu dreptul în staţiunile din Valea Jiului 

       Lucian ISPAS 
 
Zăpada abundentă care a căzut peste munţii 
din jurul Văii Jiului în cursul săptămânii 
trecute, dar şi intervenţia promptă a 
administratorilor de pârtii din Straja şi 
Parâng, care au completat stratul de zăpadă 
cu tunurile de producere a zăpezii artificiale 
şi au bătut o parte din pârtii, a făcut ca noul 
sezon de iarnă să se poată deschide cu 
succes în cele două staţiuni montane din 
Valea Jiului.  
 
La toate acestea, s-a adăugat o promovare 
excelentă, în special prin intermediul 
reţelelor de socializare şi al presei locale, 
fapt care a condus la un aflux important de 
turişti, dorinici să pună, pentru prima oară în 
acest an, picioarele pe schiuri şi schiurile pe 
pârtie.  
 
În week-end, la Straja au fost deschise 
pentru iubitorii sportului alb mai multe pârtii 
de schi precum şi circuitul de tubbing. 
Doritorii au putut să se bucure de zăpadă şi 
pe pârtiile pentru săniuţe sau să încerce o 
bulgăreală în pădurile de brad din jurul 
staţiunii. Şi cabanierii au pregătit pentru 

deschiderea sezonului turistic din acest an, 
oferte speciale pentru turiştii care au ales 
staţiunea din Lupeni pentru prima tură de 
zăpadă din acest an. 
 
Şi în Parâng, sezonul turistic a fost pregătit 
aşa cum se cuvine, cu pârtii bătute şi cabane 
pregătirte pentru primirea primilor turişti din 
acest sezon. În plus, în Parâng, din această 
iarnă, iubitorii muntelui au la dispoziţie o 
nouă şi modernă instalaţie de telescaun care 
asigură accesul din zona Cabanei Rusu 
până în zona domeniului schiabil din 
staţiunea turistică de la Petroşani. 
 
În staţiunile din Valea Jiului toată lumea se 
pregăteşte acum pentru întâmpinarea 
sărbătorilor de iarnă, iar faptul că la munte a 
nins abundent iar meteorologii estimează că 
până la Crăciun zonele montane din Valea 
Jiului vor mai avea parte şi de alte zăpezi, 
crează cadrul necesar pentru ca şi ultimele 
bilete disponibile pentru Crăciun şi Revelion 
în staţiunile de pe Valea Jiului să fie 
achiziţionate, în zilele următoare, de iubitorii 
sărbătorilor la munte. Pentru aceştia, 
gazdele au nu doar oferte, ci şi alte puncte 
de atracţie speciale. 


