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2 POLITICĂ 

Evoluţia unei comunităţi este 
posibilă nu doar prin creşterea 
gradului de bunăstare al 
oamenilor, ci în primul rând prin 
creşterea gradului de cultură şi 
civilizaţie al fiecăruia dintre 
membrii comunităţii. Conştient 
de acest adevăr, primarul 
municipiului Petroşani a 
transformat localitatea pe care o 
conduce într-o localitate în actul 
de promovare a culturii reprezintă o preocupare constantă şi 
permanentă. 
 
Pentru că, la nivelul autorităţilor din Vale Jiului, Petroşaniul este singurul 
oraş care a marcat anul acesta Ziua Culturii Naţionale, considerăm că 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi i se cuvine titlul de “Premiant al 
săptămânii”.  

TIBERIU IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 

Senatorul Vochiţoiu merge în SUA la o 
importantă întrunire NATO 
Recentele atentate teroriste din 
Franţa şi perspectivele sumbre 
privind ameninţările islamiste din alte 
state europene, vor constitui 
principala temă de dezbatere a 
întrunirii NATO, programată să aibă 
loc la finele acestei luni în Statele 
Unite ale Americii. 
 
La întrunirea NATO urmează să fie 
prezent şi senatorul de Valea Jiului 
Haralambie Vochiţoiu, în calitatea sa 
de reprezentant al Parlamentului 
României în Adunarea Parlamentară 
NATO.  ”Noi avem ca temă de 
susţinere, prezenţa NATO pe 
teritoriul nostru şi, bineînţeles, să 
alocăm resursele necesare în acest 
sens. Apoi trebuie să fim atenţi la 
toate conflictele în ceea ce ne 
priveşte pe noi, românii, să fim atenţi 
la ceea ce se întâmplă la graniţa 
noastră. Se va discuta tot ce ţine de 
securitatea mondială, de securitatea 
Europei, de securitatea membrilor 
NATO. Inclusiv de situaţia din 
Franţa, de atentatele teroriste care 
au avut loc acolo”, a declarat pentru 

grupul de presă Exclusiv senatorul 
Haralambie Vochiţioiu.  
 
Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii 
NATO din 27-30 ianuarie, urmează a 
fi prezentată şi o expoziţie de tehnică 
militară, care constituie un excelent 
prilej pentru specialiştii din România 
de a evalua noi tehnologii militare, în 
contextul în care România şi-a 
propus pentru următorii 10 ani să 
aloce 2% din PIB pentru Apărare, în 
special pentru cheltuieli care vizează 
înzestrarea Armatei Române cu 
tehnică militară de ultimă generaţie.  
 

Lucian ISPAS 

Deputatul Bogdan Ţâmpău 
rămâne în fruntea liberalilor 

hunedoreni până la 
organizarea de noi alegeri 

Deputatul Bogdan Radu 
Ţâmpău va rămâne la 
conducerea interimară a 
PNL Hunedoara până la 
organizarea de noi alegeri 
statutare.  
 
Decizia a fost luată în 
cadrul unei şedinţe lărgite 
a Biroului Politic Judeţean 
al PNL Hunedoara (la 
care au participat şi 
consilierii judeţeni ai 
PNL), şedinţă care a avut 
loc la mijlocul săptămânii 
trecute, la Deva. Bogdan 
Radu Ţâmpău a fost votat 
cu o majoritate de voturi 

categorică pentru funcţia 
de preşedinte interimar al 
PNL Hunedoara. 
 
“Prin această decizie se 
pune capăt tuturor 
speculaţiilor din ultima 
perioadă potrivit cărora 
organizaţia judeţeană a 
vechiului PNL ar fi fost 
fracţionată, după demisia 
din funcţie a fostului 
preşedinte Mirce Ioan 
Moloţ”, ne-a declarat 
Costel Avram, 
coordonatorul filialelor 
PNL din Valea Jiului.  

 
Tiberiu VINŢAN 

Noul viceprimar al Petroşaniului 
ar putea fi Leodor Sipeţan 
Şedinţa ordinară a Consiliului local 
va consemna şi desemnarea unui 
nou ocupant al funcţiei de 
viceprimar al Petroşaniului, devenită 
vacantă încă din toamna anului 
trecut după demisia Dorinei Niţă.  
Asigurările vin chiar din partea 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi care 
spune că, potrivit protocolului PSD-UNPR postul revine 
social-democraţilor. După o serie de dezbateri pe acest 
subiect, se pare că şansele cele mai mari pentru a fi 
nominalizat şi validat pe acest post le are consilierul 
local Leodor Marcel Sipeţan, considerat un apropiat al 
preşedintelui PSD Petroşani, Ioan Rus. Oricum, 
primarul Tiberiu Iacob-Ridzi a precizat că va face, la 
rândul său, o propunere în acest sens la momentul 
oportun.  

Tiberiu VINŢAN 



3 ECONOMIE 

Apa Serv Valea Jiului a încheiat anul 2014 cu performanţe 
economice şi manageriale de excepţie 
Anul 2014 a fost unul de 
excepţie, pentru SC Apa Serv 
Valea Jiului, din perspectiva 
rezultatelor economice şi a 
managementului societăţii. 
Acest lucru a fost relevat în 
raportul prezentat săptămâna 
trecută, în cadrul unei conferinţe 
de presă, de echipa 
managerială a firmei.  
 
Directorul general al Apa Serv  
Valea Jiului, Costel Avram a 
precizat că închiderea 
exerciţiului financiar al anului 
2014 consemnează un profit de 
600.000 de lei, provenit din 
activitatea de producţie şi 
valorificare a energiei electrice a 
MHC-urilor din patrimoniul 
ASVJ. Tototdată, Apa Serv 
încheie anul 2014 fără nici o 
datorie la bugetul statului 
(numărându-se de altfel printre 
puţinele societăţi cu capital de 
stat din România care au reuşit 
o astfel de performanţă), fără 
datorii restante la furnizori şi cu 
o datorie diminuată cu aproape 
30 de miliarde de lei la Apele 
Române.  
 
Pentru directorul general Costel 
Avram, cea mai importantă 
realizare a anului 2014 o 
constituie însă ridicarea 
regimului de supraveghere 
specială de către Administraţia 
Bazinală Apele Române. “Am 
primit această notificare de la 
Apele Române, în a doua 
jumătate a lunii decemebrie 
2014. Practic, acest lucru ne 
aduce în postura de a fi, în 
prezent, singurul operator din 
bazinul hidrografic al Jiului care 
se încadrează în toţi parametrii 
de calitate a apelor la  
deversarea în emisar”, spune 
Costel Avram. Această 
performanţă a fost posibilă 
datorită lucrului bine făcut la 
staţia de epurare a apelor uzate, 
unde s-au investit pentru 
modernizare şi aliniere la 
standardele în domeniu impuse 
de UE, aproape 23 de milioane 
de lei din fonduri europene 
nerambursdabile.  

De altfel, în anul 2014 ASVJ a 
încheiat cu succes, în proporţie 
de 100%, lucrările aferente 
etapei I a programului de 
extindere şi modernizare a 
reţelelor publice de apă şi 
canalizare din Valea Jiului, 
program în valoare totală de 40 
de milioane de euro. La aceste 
investiţii se adaugă şi cele 
derulate din fondurile proprii ale 
operatorului de apă şi canalizare 
din Valea Jiului care au însumat 
478.000 de lei. Toate aceste 
investiţii au făcut posibil ca, prin 
extinderea reţelelor, alţi peste 
7700 de locuitori să beneficieze 
de apă potabilă la robinet şi alţi 
peste 24.400 de locuitori să 
beneficieze de servicii de 
canalizare. Alţi 1200 de cetăţeni 
ai Văii Jiului au beneficiat de 
investiţii în modernizarea 
reţelelor de apă, respectiv 3800 
de locuitori au beneficiat de 
modernizarea reţelelor de 
canalizare.  
 
Pentru anul 2015, perpectivele 
derulării de noi investiţii sunt şi 
mai ambiţioase. Directorul 
general ASVJ Costel Avram 
arată că deja au fost demarate 
procedurile pentru accesarea 
altor peste 67 de milioane de 
euro din fonduri europene 
pentru extinderea şi reabilitarea 
reţelelor, principalele zone 
vizate fiind de data aceasta 
aferente localităţilor Lupeni şi 
Uricani. “Suntem în fază 
avansată în ceea ce priveşte 
întocmirea documentaţiilor de 
accesare a banilor, Apa Serv 
fiind primul operator din ţară 
care a demarat deja procedurile 

de consultanţă. De la Ministerul 
Mediului ni s-a spus chiar că 
suntem cu mult înainte faţă de 
termenele estimate pentru acest 
gen de proiecte”, spune Avram.  
 
Tot în 2015, ASVJ îşi propune 
să execute şi alte lucrări de 
investiţii, din surse proprii, 
estimate la peste 1,2 milioane 
de lei.  
 
Singura nemulţumire a 
directorului general al Apa Serv 
este aceea că efortul depus de 
salariaţii firmei la realizarea 
tuturor acestor performanţe nu 
poate fi recompensat aşa cum 
se cuvine. “Toate 
performaneţele pe care vi le-am 
prezentat sunt rezultatul unei 
munci de echipă, în care 
fiercare dintre salariaţi a avut o 
pondere importantă. Din păcate, 
potrivit legislaţiei actuale, faptul 
că mai înregistrăm acele datorii 
istorice la Apele Române, ne 
împiedică să putem lua în calcul 
majorarea fondului de salarii şi, 
implicit salariile oamenilor. Ştiu 
că salariile sunt mici şi volumul 
de muncă pe care-l solicităm 
angajaţilor este mare. Dar, asta 
este situaţia deocamdată şi sper 
să putem găsi alte soluţii de 
stimulare pe parcursul acestui 
an”, spune Avram.  
 
Pe fondul tuturor acestor 
performanţe, reluarea discuţiilor 
pe tema ajustării preţului pentru 
serviciile de apă şi canalizare, 
pare de neînţeles. Cu atât mai 
mult cu cât directorul general al 
ASVJ, Costel Avram este 
convins - iar cifrele anului 2014 

confirmă acest lucru - că 
activitatea curentă a societăţii 
poate fi gestionată, în bune 
condiţii, şi cu tarifele de operare 
actuale.  
 
De ce trebuie atunci să crească 
tariful pentru metrul cub de apă 
potabilă şi pentru canalizare ? 
Întrebarea îşi are răspunsul cu 
ani în urmă, atunci când 
membrii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitare ADI 
Apa Valea Jiului (care deţine 
pachetul de acţiuni al ASVJ) au 
semnat, în contractul de 
finanţare europeană a lucrărilor 
pentru extidere şi reabilitare, o 
anexă prin care s-au angajat să 
actualizeze, anual, tarifele de 
operare, cu rata inflaţiei. Acest 
lucru nu s-a întâmplat însă, din 
raţiuni pur electorale, în ultimii 4 
ani, iar acum, la finalizarea 
contractului cu finanţatorii, 
există riscul ca pentru 
nerespectarea acestei 
prevederi, banii europeni să fie 
returnaţi. Pentru a evita un astfel 
de deznodământ care ar afecta 
grav bugetele autorităţilor locale 
din Valea Jiului, ADI Apa Valea 
Jiului a luat decizia de a aplica 
ajustările de tarif prevăzute. 
Acest lucru înseamnă însă exact  
0,66 lei pentru apă şi 0,30 lei 
pentru canalizare, în plus la 
facturile de până acum. Iar 
statisticile naţionale arată că, şi 
după aplicarea acestor ajustări 
tarifare, preţul apei în Valea 
Jiului rămâne unul dintre cele 
mai mici din ţară, alţi peste 30 
de operatori aplicând tarife între 
6,30 şi 8,82 lei/mc.  

Tiberiu VINŢAN 



4 AFACERI 

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 ! 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Eleganţă, stil şi durabilitate,  
atuurile colecţiei de mobilier  
“Merru Collection” de la Simausrom 

Situată la intersecţia dintre artă şi 
utilitate, colecţia de mobilier “Merru 
Colection” de la Simausrom prezintă un 
nou concept de design pentru casa 
dumneavoastră. Ideea din spatele 
colecţiei de natură europeană "Meru 
Collection" se reflectă în maximele sale: 
mobilier cu durată de viaţă pe termen 
lung, rezistenţa sporită prin utilizarea 
unor materiale cu o calitate superioară 
precum şi ambiţia unui confort ridicat al 
vieţii.  
 
Disponibilă în trei variante standard, 
colecţia de mobilier “Merru Colection” vă 
oferă confort şi eleganţă pentru 
bucătărie, living sau chiar pentru biroul 
dumneavoastră. Mai mult, specialiştii în 
design de interioare ai firmei Simausrom 
sunt pregătiţi să vă asigure consultanţa 
necesară pentru integrarea mobilierului 
din noua colecţie “Meru Colecţion” în 
locuinţa sau biroul dumneavoastră. 
 
Detalii despre noua colecţie de mobilier 
Simausrom, puteţi obţine la sediul firmei 
din Petrila, str. Jiului nr. 11, la 
magazinele de mobilă ale firmei sau 
vizitând siteul www.simausrom.com ori 
situl dedicat  noii colecţii de mobilier, la 
adresa  www.merru-collection.com 
 

Lucian ISPAS 

SC SIMAUSROM Comserv Impex SRL funcţionează 
din anul 1993, având în prezent peste 100 de angajaţi 
calificaţi, cu concursul cărora firma produce o gamă 
largă de repere, începând de la accesorii de mobilier, 
mobilier metalic de interior şi exterior până la balustrade 
de inox, respectând normele europene de mediu şi 
calitate.  

Design-ul modern şi folosirea tehnologiilor de ultimă generaţie asigură 
competivitatea pe piaţa europeană a produselor Simausrom.  



5 CULTURĂ 

Ziua Naţională a Culturii la Petroşani 
“Mihai Eminescu este un simbol naţional pe care avem datoria să-l 
păstrăm veşnic viu !” 
“Vreau să vă mulţumesc pentru 
faptul că aţi acceptat să veniţi 
astăzi aici pentru a-l omagia pe 
poetul nostru naţional, Mihai 
Eminescu. Voi ştiţi foarte bine 
toate lucrurile despre 
Eminescu, însă ce vreau să 
accentuez este că Mihai 
Eminescu este un simbol 
naţional, este poetul naţional al 
României pe care avem datoria 
de a-l păstra veşnic viu. Ceea 
ce poate nu ştiaţi este că Mihai 
Eminescu a avut şi are câteva 
din operele sale în care s-a 
prefigurat a fi un vizionar, în 
sensul ştiinţific al cuvântului, 
pentru că prin ideile lui, el a 
prevăzut nişte lucruri care 
ulterior au fost descoperite şi 
explicate ştiinţific. Din păcate a 
murit destul de tânăr şi nu a 
reuşit să ajungă la o vârstă la 
care cu siguranţă ar fi putut 
exprima mult mai mult din 
geniul său. Omagiind ziua sa 
de naştere, răspundem practic 
datoriei noastre de a-l păstra 
viu în conştiinţa naţiunii şi  
transmitem mai departe ceea 
ce el a făcut din punct de 
vedere cultural pentru România 
şi pentru români.”  
 
Cu aceste cuvinte, adresate 
tinerilor prezenţi în număr mare 
la acţiunea organizată de 
Primăria municipiului Petroşani, 
a deschis primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi activităţile dedicate “Zilei 
Culturii Naţionale”. Ca o dovadă 
elocventă a faptului că 
îndemnurile lansate de primarul 
Petroşaniului constituie 
importante puncte de reper în 
viaţa şi activitatea tinerilor din 
Valea Jiului, momentele 
artistice susţinute de elevii de la 
câteva din unităţile de 
învăţământ din Petroşani au 
evidenţiat tocmai aceste 
aspecte din viaţa marelui om de 
cultură de la a cărei naştere  
s-au scurs 165 de ani.  
 
Astfel, pe cât de inedită pe atât 
de interesantă, s-a dovedit 
evocarea personalităţii şi 

activităţii prodigioase a 
jurnalistului Mihai Eminescu. 
Evocarea a fost prezentată de 
Rareş David, Adelina Joavina şi 
Bianca Hurjui, elevi ai Şcolii 
Gimnaziale “IG Duca” din 
Petroşani, coordonaţi de 
profesorul Elena Contoman.  
 
Genialitatea şi frumuseţea 
versurilor eminesciene a fost 
demonstrată cu prisosinţă în 
recitările din lirica eminesciană 
ale elevilor de la Colegiul 
Tehnic “Dimitrie Leonida” 
coordonaţi de prof. Ruxandra 
Coman. Astfel, au recitat câteva 
din cele mai frumoase versuri 
scrise de Mihai Eminescu, elevii 
Ana Maria Vasile, Cristina 
Sava, Adrian Murar, Ioana Buta 
şi Ana Buta.  
 
Din momentul muzical 
prezentat de Adelina Lupan, 
Ana Maria Rotaru, Denisa 
Cîmpean, Andreea Cristina 
Albeanu şi Adrian Murar de la 
Colegiul Naţional de Informatică 
“Carmen Sylva” (coordonaţi de 
prof. Rodica Mariana Popescu) 
am realizat din nou că, dincolo 
de emoţia versurilor 
eminesciene, muzicalitatea 
acestora se ridică de asemenea 
la rang de mare artă.  
 
Drept încununare a momentului 
omagial dedicat aniversării 
postume a marelui nostru poet 
naţional, recitalul artistic 
prezentat de Colegiul Naţional 
de la Petroşani care poartă cu 
cinste numele lui Mihai 
Eminescu a demonstrat cu 
prisosinţă faptul că genialitatea 
poetului rămâne în continuare 
sursă de inspiraţie pentru noi şi 
noi generaţii de iubitori ai artei 
licire. Remarcabilă este, în 
acest sens, prestaţia tânărului 
Andrei Şchiopu care, sub 
coordonarea profesorului 
Cristina Antal, a prezentat, în 
premieră, o compoziţie 
muzicală proprie pe versuri de 
Mihai Eminescu.  
 

Evenimentul dedicat “Zilei 
Culturii Naţionale” de la 
Petroşani, singurul de acest fel 
organizat anul acesta sub 
auspiciile unei administraţii 
publice locale în Valea Jiului, 
demonstrează, o dată în plus, 
că municipalitatea din Petroşani 
şi, alături de aceasta, întreaga 
comunitate locală, excelează 
atunci când vine vorba despre 
promovarea, susţinerea şi 
încurajarea actului cultural, în 
special în rândul tinerilor.  
 
“Cred că, prin acest gen de 
evenimente, aducem în atenţia 

oamenilor din Petroşani şi din 
Valea Jiului, nu doar momente 
importante din istoria României, 
nu doar personalităţi ale culturii 
româneşti, ci facem posibilă 
acea interacţiune specială a 
oamenilor, a generaţiilor, pe 
care doar cultura este în 
măsură să o realizeze. Şi cred 
că acest lucru este benefic 
pentru noi toţi”, este concluzia 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi la 
evenimentul dedicat, la 
Petroşani, ilustrului poet Mihai 
Eminescu.  
 

Luminiţa VINŢAN 



6 ACTUALITATE 

Record la plata impozitelor locale pentru 
anul 2015 la Petroşani 
Dacă în anul 2014, gradul de 
încasare a taxelor şi impozitelor 
locale a fost ceva mai scăzut decât 
în anii precedenţi, anul 2015 a 
început la Petroşani sub auspicii 
favorabile. Astfel, potrivit primelor 
date furnizate de Serviciul de 
speialitate al Primăriei municipiului 
Petroşani, de la începutul anului 
2015 deja peste 1000 de cetăţeni au 
trecut pe la caseria instituţiei pentru 
a-şi achita impozitele aferente anului 
în curs.  
 
Cetăţenii se grăbesc să-şi achite din 
timp taxele şi impozitele locale 
pentru a bebeficia de bonificaţia de 
10% acordată de municipalitate 
celor care achită integral impozitele 
pe terenuri şi locuinţă până la data 
de 31 martie. De o bonificaţia 
similară vor beneficia, anul acesta, şi 
proprietarii firmelor care au sedii 
administrative pe raza municipiului 
Petroşani şi care achită obligaţiile 
aferente anului 2015 până la data de 

31 martie. Inspectorii serviciului de 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Petroşani spun că cetăţenii pot plăti 
şi în acest an parţial, până la 31 
martie şi integral până la 20 
septembrie, taxele şi impozitele 
locale fără a plăti penalităţi sau 
majorări, dar avertizează în acelaşi 
timp că cei care neglijează această 
obligaţie, sunt pasibili de penalizări 
şi chiar de executarea silită.  
 
În acest an, nivelul taxelor şi 
impozitelor locale nu a fost majorat 
la Petroşani.  

 
Lucian ISPAS 

Discuţiile pe marginea ajustării 
preţului pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă potabilă şi 
serviciile de canalizare au ţinut 
capul de afiş al dezbaterilor 
publice din anul 2014. 
 
Analizînd, pe de o parte 
necesităţile de ordin bugetar ale 
Apa Serv Valea Jiului pentru 
anul 2015 şi obligaţiile asumate 
de comunitatea locală din Valea 
Jiului la semnarea contractului 
de finanţare pe fonduri 
europene pentru etapa I a 
lucrărilor de extindere şi 
modernizare a reţelelor de apă 
şi canalizare din Valea Jiului, 
patronatul ASVJ asigurat de 
Asociaţia de Dezvoltare 
Intracomunitară Apa Valea Jiului 
(din care fac parte reprezentanţi 
ai autorităţilor locale din 
localităţile Văii Jiului şi ai 
Consiliului judeţean Hunedoara) 
au decis să aprobe Planul tarifar 

care prevede alinierea tarifelor 
de operare la rata inflaţiei pentru 
ultimii 4 ani. Astfel, potrivit 
anunţului făcut de Ştefan 
Păşcuţ, preşedintele ADI Apa 
Valea Jiului, tarifele pentru 
metrul cub de apă potabilă vor 
creşte, din anul 2015, cu 0,66 
lei/mc, iar cele de canalizare cu 
0,30 lei/mc. 
 
Directorul general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram 
spune că această ajustare de 
tarife va asigura în bugetul 
operatorului regional de apă şi 
canalizare venituri suplimentare 
care vor fi utilizate exclusiv 
pentru executarea de investiţii 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor. Avram mai spune că, 
personal, nu-şi doreşte această 
creştere de tarif şi că, în calitate 
de manager al ASVJ a 
demonstrat că firma poate 
funcţiona bine şi cu tarifele 

existente. În acelaşi timp însă, 
Avram spune că ignorarea 
evoluţiei Planului Tarifar, în 
conformitate cu prevederile 
asumate de ADI Apa Valea 
Jiului în 2011 cu organismele de 
finanţare europeană, ar putea 
atrage după sine sancţionarea 
Primăriilor din Valea Jiului şi a 
Consiliului Judeţean, care ar 
putea fi obligate la returnarea 
celor peste 40 de milioane de 
euro puşi la dispoziţie de UE 

pentru investiţii în ultimii 4 ani. 
 
Propunerea privind ajustarea 
tarifelor cu rata inflaţiei şi 
aprobarea noului tarif de 
operare va fi supusă, zilele 
următoare, aprobării în CA al 
ASVJ şi, mai apoi, Adunării 
Generale a Acţionarilor, care vor 
lua o decizie definitivă pe acest 
subiect. 
 

Tiberiu VINŢAN 

În 2015, apa de la robinet va fi 
mai scumpă cu 66 de bani 
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Înfiinţarea CEH a dat o gaură serioasă şi în bugetele locale 
ale Vulcanului, Lupeniului şi Petrilei 
Înfiinţarea Complexului 
Energetic Hunedoara, privită ca 
o soluţie salvatoare pentru 
continuitatea activităţii miniere 
şi energetice din Valea Jiului (în 
principal), a dat peste cap 
socotelile unora dintre 
administraţiile locale din Valea 
Jiului. Dacă vă mai amintiţi, la 
vremea respectivă a existat o 
adevărată “luptă” în negocierile 
politice privind stabilirea locaţiei 
pentru sediul administrativ al 
Complexului Energetic 
Hunedoara. 
 
Stabilit iniţial la Deva, în urma 
demersurilor făcute de 
autorităţile locale din Valea 
Jiului, de sindicate şi de 
politicieni, Guvernul a decis să 
stabilească sediul administrativ 
al CEH în Valea Jiului. Au 
urmat alte serii de negocieri în 
urma cărora Petroşaniul a fost 
ales ca unitate administrativă 
pe raza căruia să fie 
înregistrată noua companie 
energetică din Hunedoara.  
 
Evident, acest lucru a adus mai 
mulţi bani pentru 
municipalitatea din Petroşani, 
dar a lăsat o gaură serioasă în 
bugetul administraţiilor locale 
de la Vulcan, Lupeni şi Petrila. 
Cel mai afectat s-a dovedit a fi 
municipiul Vulcan, pe raza 
căruia se găsesc două dintre 
subunităţile importante ale 

CEH.  “În vechea structură, cu 
minele care aparţineau de CNH 
şi termocentrala Paroşeni care 
ţinea de Termoelectrica, noi 
aveam la Vulcan sedii 
administrative distincte pentru 
cele două mine (Paroşeni şi 
Vulcan) şi pentru termocentrală. 
Acest lucru însemna că o bună 
parte din impozitele colectate 
din activitatea acestor agenţi 
economici mari revenea 
bugetului nostru local. Odată cu 
reorganizarea sistemului 
energetic local şi înfiinţarea 
CEH, toate aceste subunităţi  
şi-au pierdut personalitatea 
juridică şi cea mai mare parte a 
impozitelor merg acum doar la 
Petroşani. Vulcanul pierde 
astfel anual sume uriaşe la 
capitolul de venituri ale 
bugetului local”, explică 
Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan.  
 
Într-o situaţie similară se 
regăsesc şi municipiul Lupeni, 
dar şi Petrila, oraşe care deţin 
mine care sunt acum 
componente ale CEH 
Petroşani.  
 
“Situaţia este cu atât mai gravă 
- precizează primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile - cu cât o altă categorie 
importantă de resurse 
bugetare, provenită din 
impozitele pensionarilor cu 

pensii mai mari de 1000 de lei, 
sunt colectate direct la bugetul 
consolidat al statului, după ce 
ani de zile aceste resurse au 
alimentat doar bugetul 
municipiului Deva.” 
 
Din fericire, Guvernul a adoptat 
anul acesta o nouă formulă de 
redistribuire a sumelor pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
eliminând din această schemă 
Consiliile judeţene. Astfel, în 
baza unei formule de asigurare 
a unui buget minimal de 
dezvoltare locală pentru oraşele 
şi municipiile care nu-şi pot 
acoperi din resurse proprii un 
anumit nivel prestabilit de 
venituri, primesc din partea 
statului diferenţa de bani.  

Potrivit  datelor publicate de 
Ministerul de Finanţe, pentru 
anul 2015, în Valea Jiului cei 
mai mulţi bani alocaţi pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
revin municipiilor Lupeni (care 
va beneficia de aproape 6 
milioane de lei) şi Vulcan (care 
va primi 5,4 milioane de lei) şi 
oraşului Aninoasa (care va 
primi 4,5 milioane de lei). În 
schimb municipiul Petroşani, la 
fel ca şi Deva şi Huneodara nu 
vor primi sume pentru 
echilibrarea bugetelor, 
deoarece bugetul propriu al 
acestora este mai mare decât 
valoarea minimă stabilită de 
Guvern.  
 

Tiberiu VINŢAN 

 Oamenii din Uricani au început să se 
obişnuiască deja cu ambiţiile mari pe care şi le 
propune primarul Dănuţ Buhăsecu, chiar dacă la 
început se îndoiau de multe ori că acestea ar 
putea fi transpuse în practică. De când este 
primar, Buhăescu a adus pe tapet proiecte 
considerate până atunci neverosimile: a vorbit 
despre gazul metan şi a adus gazul în casele 
oamenilor din Uricani, a vorbit despre blocul 13 şi 
l-a transformat într-o perlă arhitectonică şi 
locativă a oraşului, a vorbit despre drumuri şi a 

asfaltat tot ce se putea asfalta în zona centrală a 
oraşului.  
 
Pentru anul 2015, una din ambiţiile primarului 
Buhăescu este să modernizeze măcar o parte din 
drumurile comunale ale Uricaniului. Că nici de 
data aceasta Buhăescu nu glumeşte o 
demonstrează faptul că Guvernul i-a aprobat deja 
banii pentru modernizarea drumurilor Bilugu, 
Valea Paroşenilor, Stânconilor şi Popeşti, pe care 
se va turna anul acesta, pentru prima oară, asfalt. 

Pentru primarul Buhăescu, atunci când îşi 
propune ceva, sintagma “Nu se poate !” este 
eleminată din orice calcul 
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Viziunile plastice ale artiştilor care, în  2014, au 
participat la taberele de creaţie derulate de Fundaţia 
Ianza Inter Cultural au ajuns la Alba Iulia. Lucrările 
celor 28 de artişti din România, dar şi din alte ţări, 
vor fi expuse săptămâna viitoare la Muzeul de 
Istorie din Alba Iulia. Vernisajul expoziţie va avea 
loc marţi 20 ianuarie 2015 orele 17,00.  
 

Lucian ISPAS 

Expoziţia itinerantă a Fundaţia 
Ianza Art a ajuns şi la Muzeul 
de Istorie din Alba Iulia 

Ce proiecte mari are în vedere municipalitatea din 
Petroşani pentru anul 2015 ? 
Cu siguranţă, mulţi dintre 
cetăţenii Petroşaniului, obişnuiţi 
cu ritmul alert în care s-a 
derulat în ultimii ani dezvoltarea 
municipiului, şi-au pus această 
întrebare. Am căutat să le 
satisfacem curiozitatea, 
apelând la cea mai sigură sursă 
posibilă, primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Aşa am, aflat că, în lipsa 
fondurilor europene, pentru a 
căror accesare, anul acesta 
Primăria Petroşani va scrie 

numeroase proiecte, priorităţile 
anului 2015 sunt legate strict de 
posibilităţile bugetului local şi 
de sprijinul primit de la Guvern. 
“Ne bazăm, în principal, pe 
continuarea lucrărilor la 
domeniul schiabil din Parâng, 
pe modernizarea unităţilor de 
învăţământ, pe asfaltări de 
drumuri etc.”, spune primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Acesta este însă convins că 
noul exerciu bugetar european, 
2015-2020 va aduce 

Petroşaniului acele resurse 
financiare necesare pentru 
derularea altor proiecte de 
mare anvergură, care vizează 
fie anveloparea blocurilor, fie 
alte obiective de investiţii în 
infrastructură sau urbanism 
(parcuri, străzi, zone pietonale).  
 
“Dorim să prindem trenul 
european şi de aceea vom 
încerca să nu scăpăm aceste 
proiecte, pentru că ar fi chiar 
păcat să nu reuşim să obţinem 
cât mai multe astfel de proiecte, 

de care municipiul nostru are 
nevoie”, mai spune primarul.  
 

Lucian ISPAS 
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INCD-INSEMEX îşi păstrează poziţia de top în rândul instituţiilor de 
cercetare şi dezvoltare din România 
La începutul celui de-al 66-lea 
an al existenţei sale, Institutul 
Naţional de Cercetare şi Dezv 
oltare (INCD) INSEMEX 
Petroşani, una dintre cele mai  
prestigioase instituţii din Valea 
Jiului, are numeroase motive de 
satisfacţie.  
 
În 2014, graţie unei activităţi 
bazată pe constanţa, 
seriozitatea şi profesionalismul 
colectivului de cercetători ai 
instituţiei, INSEMEX Petroşani a 
reuşit nu doar performanţe 
profesionale notabile, ci a reuşit 
să-şi păstreze poziţia de top în 
rândul  companiilor de profil din 
România, cu rezultate 
economico-financiare foarte 
bune. “Am încheiat anul trecut 
cu bine, înregistrând profit în 
balanţa contabilă, aşa cum se 
întâmplă de altfel de ani buni la 
nivelul instituţiei noastre. 
Pornind de la această realitate, 
sperăm ca şi acest an să fie 
unul la fel de bun. Lucrăm deja 
la dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare, pentru că ne-am 

propus pentru acest an o 
creştere a producţiei de calcul în 
cazul expertizelor, a softurilor de 
simulare, a părţii hard de 
simulare, a evenimentelor, astfel 
încât răspunsul nostru la 
solicitările de expertize tehnice 
să fie unul cât mai rapid şi cât 
mai exact. Din punct de vedere 
economic, este de remarcat 
faptul că suntem o instituţie care 

se autofinanţează, care-şi 
asigură bugetul în principal din 
lucrările echipei, iar bugetul pe 
care îl obţinem îl investim 
permanent în creşterea 
potenţialului de cercetare”,  ne-a 
declarat dr.ing. George Artur 
Găman, directorul general al 
INSEMEX Petroşani. 
 
Pornind de la aceste principii şi 

beneficiind de o echipă de 
cercetători de cea mai înaltă 
clasă, INSEMEX are toate 
garanţiile necesare pentru a-şi 
păstra poziţia de etalon în 
rândul instituţiilor similare şi de a 
reprezenta la cel mai înalt nivel 
de competitivitate economică şi 
ştiinţifică regiunea Văii Jiului.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Ajutor de stat pentru firmele care crează 
locuri de muncă 
Firmele care creează locuri de muncă 
pot depune în luna februarie cereri 
pentru ajutor de stat, în cadrul unei noi 
sesiuni deschise de Ministerul 
Finanţelor Publice, cu un buget total de 
450 milioane lei, informează Agerpres. 
“Ministerul Finanţelor Publice anunţă 
deschiderea unei noi sesiuni de 
înregistrare a Cererilor de acord pentru 
finanţare în baza Hotărârii Guvernului 
nr. 332/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru 
sprijinirea investiţiilor care promovează 
dezvoltarea regională prin crearea de 
locuri de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, care se va 
desfășura în perioada 02-27.02.2015, 
cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 
legii, bugetul total alocat sesiunii fiind de 
450 milioane lei”, se arată într-un 
comunicat al Ministerului de Finanţe. 
 
Hotărârea de Guvern prevede 
acordarea unui ajutor de stat de maxim 

50% din costurile salariale totale ale 
companiilor care creează minim 10 noi 
locuri de muncă. “Această schemă de 
ajutor de stat va conduce la crearea a 
3.724 de noi locuri de muncă”, a 
explicat ministrul Finanțelor Publice, 
Darius Vâlcov. 
 
Totodată, MFP anunţă continuarea 
sesiunii de înregistrare a cererilor de 
acord pentru finanţare în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 807/2014 pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat 
având ca obiectiv stimularea investiţiilor 
cu impact major în economie, bugetul 
total alocat fiind de 450 milioane lei. 
În luna decembrie a anului 2014, în 
baza acestei scheme de ajutor de stat 
au fost deja depuse două cereri de 
acord pentru finanţare pentru investiţii în 
valoare totală de 244,3 milioane lei, 
care vor determina crearea a peste 800 
locuri de muncă, ajutorul de stat solicitat 
fiind de 112,4 milioane lei. (L.I.) 

Situat aproape de centrul Petrilei, elegant 
şi primitor, restaurantul NUMBER ONE 

este un loc al rafinamentului artei culinare 
şi al bunului gust, unde puteţi savura 

preparate culinare din bucătăria 
românească şi internaţională,  
alături de produse gourmet. 

Vă aşteptăm ! 

Relaţii şi rezervări:  
Petrila Str. Minei, Bl. 33 Spatiul comercial 5,  
Tel Fix: 0254 550 788 Tel Mobil: 0722 514 730 
E-mail: contact@restaurant-numberone.ro      
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• Intoxicaţiile cu monoxid de carbon fac zilnic cel 
puţin o victimă; 

• Salamuri cu sistem antifurt pe rafturile 
supermarketurilor din Petroşani; 

• Termocentrala Paroşeni, datoare şi la Apele 
Române; 

• Autospeciale SMURD mai performante; 
• Grupul Gerom a renunţat la cerea de insolvenţă a 

Complexului Energetic Hunedoara; 
• Grădiniţa din Iscroni va fi reabilitată; 
• Universitarul Alin Isac a încetat din viaţă; 
• Eurodeputatul Iuli Winkler crede că eradicarea 

sărăciei necesită implicarea UE; 
• Ştefan Păşcuţ: Politicul a folosit apa ca agent 

electoral; 
• Primăria Petrila cheltuieşte bani pentru 

reabilitarea sediilor de partid;  
• Fostul mare campion Mihai Leu se luptă cu 

cancerul; 
• Apa Serv Valea Jiului e singurul operator din 

România care funcţionează conform normelor 
europene de mediu; 

• Epopea unui domeniu schiabil; 
• Cărbunele, esenţial pentru securitatea energetică 

a României; 
• Judecătorii dezgroapă o sângeroasă crimă de 

acum 34 de ani; 
• Petroşaniul a scăpat de Victor Ponta cu un singur 

om; 
• Piaţa de nişă, succesul Insemex; 
• La Petrila se caută un medic stomatolog; 
• Bila albă / Bila neagră; 
• Reportaj. Straja, mai mult decât o simplă staţiune 

turistică;  
• Reţeta bunicii; 
• Starea pârtiilor din Valea Jiului, actualizată zilnic; 
• De la lume adunate; 
• Citatul zilei; 
• Dor şi vers; 
• Video news; 

Zi de zi, aflaţi din sursă exactă şi credibilă ce se întâmplă în Valea Jiului şi 
în tot judeţul Hunedoara de pe situl cotidianului electronic Avântul liber. 

www.avantulliber.ro 

TITLURILE SĂPTĂMÂNII 

Deputatul Resmeriţă riscă pierderea 
mandatului şi aplicarea unei 
sancţiuni penale 
Potrivit unui comunicat al Agenţiei 
Naţionale pentru Integritate (ANI) 
transmis presei în cursul săptămânii 
trecute, deputatul Cristian 
Resmeriţă, reprezentant al 
locuitorilor din Vulcan, Lupeni şi 
Uricani în Parlamentul României, a 
încălcat regimul juridic privind 
conflictul de interese în materie 
administrativă, întrucât, în calitate de 
deputat, a încheiat contractul civil nr. 
529/2009, prin care fratele său, 
Lucian Marius Resmeriţă, a fost 
angajat în funcţia de consilier în 
cadrul Biroului parlamentar nr. 275 
din localitatea Vulcan, Judeţul 
Hunedoara. 
 
Inspectorii ANI au constatat că 
beneficiul patrimonial obţinut în 
perioada ianuarie 2009 - aprilie 2012 
de către fratele parlamentarului a 
fost de 56.876 lei, adică aproximativ 
12.640 euro. 
 
În acest caz, ANI a sesizat Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie în vederea verificării 
indiciilor privind săvârşirea de către 
Cristian Resmeriţă a infracţiunii de 
conflict de interese. “Menţionăm 
faptul că ANI a constatat existenţa 
conflictului de interese administrativ 
şi penal în cazul a 22 de foşti sau 
actuali parlamentari care şi-au 
angajat rudele la cabinetele 
parlamentare. În ceea ce privește 
conflictele de interese de natură 
penală, instanţa a dispus 
condamnarea la închisoare cu 
suspendarea pedepsei și 
interzicerea unor drepturi în 11 
cazuri (10 cazuri definitive cu drept 
de recurs şi unul definitiv şi 
irevocabil)”, se mai spune în 
comunicat. 
 
Referitor la conflictele de interese 
administrative, din cele 22 de 
dosare, în 10 cazuri instanţa a 
confirmat definitiv şi irevocabil 
constatările ANI, mai subliniază 
sursa citată. Potrivit legii, persoana 
faţă de care s-a constatat existenţa 
conflictului de interese este 
decăzută din dreptul de a mai 
exercita o funcţie sau o demnitate 
publică pe o perioadă de 3 ani de la 

data eliberării, destituirii sau a 
încetării de drept a mandatului. 
 
Fost contracandidat al lui Cristian 
Resmeriţă în alegerile pentru 
desemnarea reprezentantului 
cetăţenilor din Vestul Văii Jiului în 
Parlament, liberalul Constantin 
Brânduşe apreciază că demersul 
ANI este doar un prim dar decisiv 
pas în “evacuarea” de pe scena 
politică a clanului Resmeriţă. “Cred 
că până la urmă există dreptate şi 
aceasta începe să-şi facă simţită 
efectele şi în cazul clanului 
Resmeriţă. Sincer, mă aşteptam ca 
sfârşitul politic al acestei familii care 
a condus o comunitate întreagă la 
subdezvoltare şi faliment, să 
înceapă cu “turnătorul” Cornel 
Resmeriţă. Cum aşchia nu sare 
departe de trunchi, se dovedeşte 
faptul că şi juniorul Resmeriţă este 
priceput la încălcarea legilor şi 
favorizarea clanului. Sincer, pe de o 
parte îmi pare rău pentru situaţia în 
care se găseşte familia Resmeriţă, 
dar pe de altă parte socot că e totuşi 
mai bine pentru ei să fie fugăriţi de 
justiţie, decât să ajungă să fie linşaţi 
de cetăţenii unui oraş de care şi-au 
cam bătut joc în ultimele două 
decenii”, apreciază Constantin 
Brânduşe.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Rezultat al unei efervescenţe 
artistice catalizate în jurul 
regretatului maestru Iosif 
Tellmann, în anul 1955 la 
Clubul Sindicatelor EM Lupeni 
avea să se nască cercul 
artiştilor plastici din Lupeni, 
“Paleta”. Sub îndrumarea 
artistului complet care a fost 
Iosif Tellmann, “Paleta” a 
adunat câteva zeci de tineri 
plini de talent, dornici de a-şi 
exprima trăirile prin intermediul 
artelor plastice.  
 
De atunci s-au scurs deja 60 de 
ani. Între timp, maestrul Iosif 
Tellmann a trecut în eternitate, 
iar “Paleta” s-a transformat la 
rândul ei, în semn de respect 
pentru fondatorul ei, în 
Asociaţia Culturală “Iosif 
Tellmann” Lupeni. De-a lungul 
anilor, artiştii instruiţi la “cursul 
de artă” susţinut cu pasiune de 
Iosif Tellamnn au devenit, la 
rîndul lor, “vedete” ale 
expoziţiilor de arte plastice 
organizate constant la Galeria 
de artă din Lupeni, până de 
curând singura de acest fel din 
Valea Jiului. Unii dintre foştii 
discipoli ai lui Tellmann au 
trecut deja, la rîndul lor, în 
eternitate, lăsând în urma lor o 
zestre artistică de mare 
valoare. Alţii sunt astăzi nume 
cu rezonanţă în viaţa culturală a 
Văii Jiului, la umbra cărora se 
ridică încet, dar sigur, o nouă 
generaţie de artişti care vor 
avea menirea să ducă mai 
departe “Paleta” - moştenirea 
maestrului Tellmann. 
 
O parte dintre aceşti artişti au 

răspuns invitaţiei actualului 
preşedinte al Asociaţiei 
Culturale “Iosif Tellmann”, prof. 
Simonel Bucur (el însuşi fost 
elev al lui Iosif Tellmann) de a 
marca aniversarea celor 6 
decenii de activitate a cercului 
plastic de la Lupeni în cel mai 
frumos chip cu putinţă, prin 
organizarea unui vernisaj 
comun de artă. Aşa se face că, 
pe simezele micuţei galerii de 
artă din Lupeni, s-au regăsit 
selecţii din lucrări ale unor 
artişti din “generaţia de aur” 
precum Eugen Bencău, Tiberiu 
Boşneag, Simonel Bucur, 
Mirela Falticska, Toader Galu, 
Aurel Hojda, Sergiu Cristian 
Ianza, Elisabeta Kocsik, Eliodor 
Mihăileanu, Maria Muller, 
Petru Murg, Petronela 
Murg, Francisc Nemeth, 

Daniela Paşca, Minerva Pâs, 
Angelica Pârvu, Magdalena 
Sâmborean, Mirela Vişan, 
Maria Zborovski, Petru Zmed, 
Maria Stănilescu, alături de 
lucrări ale unei noi generaţii de 
artişti, precum Kriss Falticska, 
Filip Cristian, Bucur Sebastian 
Oroles, Petronela Baldovin, 
Adrian Zmed, Elena Luţaş, 

Alexandra Cacovean şi mulţi, 
mulţi alţii.  
 
Istoria celor 6 decenii de artă 
plastică intră, din acest an,  
într-o nouă etapă, demnă de 
statutul european pe care îl are 
Lupeniul, alături de întreaga 
Românie. Prezent la expoziţia 
aniversară a celor 60 de ani de 

existenţă a Cercului artistic 
“Paleta”, primarul municipiului 
Lupeni, Cornel Resmeriţă a 
promis că anul 2015 va 
consemna “transferul” galeriei 
de artă din Lupeni în noul Palat 
al Culturii, renovat de 
autorităţile locale graţie 
fondurilor europene accesate în 
acest sens. Cu o astfel de 
perspectivă, comunitatea 
artistică din Lupeni are toate 
atuurile pentru a duce mai 
departe, pentru alte şi alte 
decenii, moştenirea culturală a 
celui care a fost nu doar un 
artist remarcabil, ci şi un 
desăvârşit promotor al culturii 
locale, Iosif Tellmann.  

Tiberiu VINŢAN 

Şase decenii de activitate artistică sub egida Cercului “Paleta”, la Lupeni 
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A scrie despre Ţara Haţegului 
este o adevărată provocare, 
chiar şi pentru cel mai tenace 
scriitor ori reporter. Asta poate 
pentru că, în Ţara Haţegului, 
istoria se întrepătrunde cu 
tradiţia, iar spectacolul naturii îţi 
oferă minunăţii nebănuite. Ne 
asumăm totuşi responsabilitate 
de a vă capta atenţia şi de a vă 
stimula imaginaţia, doar cu 
câteva “secvenţe” ale unei “ţări” 
care, cu milioane de ani în 
urmă, a aparţinut apelor (se 
spune că în acest ţinut se afla, 
odinioară, Oceanul Tethys), 
apoi dinozaurilor (fosile ale unei 
specii de dinozauri “pitici” au 
fost descoperite, în regiunea 
deluroasă de lângă satele 
Unciuc, Ohaba Sibişel şi Râu 
de Mori), mai apoi oamenilor şi, 
undeva, sus, în inima munţilor 
Retezat, animalelor sălbatice. 

Ţara Haţegului este una dintre 
cele mai însemnate şi 
cunoscute vetre de civilizaţie 
din spaţiul istoric românesc. 
Situată la răspântia drumurilor 
care leagă Transilvania de 
Banat, dar şi de Oltenia (prin 
Pasul Vîlcan), precum şi la 
răspântia civilizaţiilor (romanii 
şi-au croit pe aici drumul spre 
cetăţile dacice din munţii 
Orăştiei, stabilindu-şi Capitala 
Daciei romane la 
Sarmisegetusa Regia, iar după 
alte secole, Imperiul Austro-
Ungar şi-a întins teritoriile până 

la poalele Munţilor Retezat) 
Ţara Haţegului rămâne şi astăzi 
un tărâm fascinant, în care în 
fiece loc există un farmec 
aparte. 

Bunăoară, pe cărările noastre 
reportericeşti, am poposit, mai 
întâi, pe valea râului Sibişel, în 
ţinutul cunoscut drept Valea 
Dinozaurilor. La numai câţiva 
kilometri de Sântămărie Orlea, 
pe drumul care urcă spre 
comuna Râu de Mori, un 
indicator turistic schimbă 
direcţia de mers a maşinii la 
Sânpetru către Ohaba Sibişel, 
pe Valea râului Sibişel, spre 
ţinutul despre care se spune, că 
a fost cândva habitatul natural 
al dinozaurilor. Estimările 
cercetărilor arată că, în urmă cu 
peste 70 de milioane de ani, 
aici se afla o insulă cu vegetaţie 
tropicală în Oceanul Tethys, din 
care provine Marea Mediterană 
de astăzi. Descoperiri recente 
au confirmat faptul că, în 
perioada Cretacicului, turme de 
dinozauri, ierbivori şi carnivori, 
sălăşluiau pe câmpiile de la 
marginile pădurilor. Dinozaurii 
din zona Haţegului aveau însă 
o particularitate: erau pitici. 
Dimensiunile reduse ale 
dinozaurilor din Haţeg se 
explică prin adaptarea acestora 
la habitat. Spaţiul pe care 
aceştia erau nevoiţi să-l împartă 
pe insula din mijlocul oceanului 
era unul restrâns, la fel ca şi 

sursele de hrană.  

Primele dovezi ale prezenţei 
dinozaurilor în aceste locuri au 
fost descoperite pe valea 
Sibişelului, la 1897 de către 
paleontologul Frantz Nopsca, 
care a găsit pe versanţii 
Sibişelului oase fosilizate. Mult 
mai aproape de zilele noastre, 
în aceeaşi zonă a fost 
descoperit şi un cuib cu ouă de 
dinozaur fosilizate, acestea fiind 
expuse în prezent la “Muzeul 
Dinozaurilor” deschis în 
comuna Sânpetru. 

Pe Valea Dinozaurilor, 
întâlnirea cu istoria evoluţiei 
geologice a Planetei este mai 
reală ca nicicând. Ţara 
Haţegului poartă urmele 
ultimelor glaciaţiuni din 

Cuaternar, cea mai mare parte 
a peisajului de aici ilustrează 
“opera” ultimelor glaciaţiuni. Aici 
se află câmpurile de granit a 
căror prezenţă, în mijlocul 
câmpiei, ar putea părea 
inexplicabilă. Ele sunt însă 
rezultatul unor schimbări 
climatice, care au condus la 
topirea gheţarilor din lanţul 
muntos al Retezatului de astăzi. 
Odată cu încălzirea climei, 
aceştia s-au transformat în râuri 
repezi, cu debit bogat, care au 
săpat văi adânci şi au cărat la 
poalele munţilor bucăţi de 
granit. Când gheţarii s-au topit 
în întregime, apele şi-au pierdut 
şi ele forţa, iar blocurile de 
granit au rămas abandonate de 
ape pe platouri întinse, formând 
bulgări de granit.  

Din aceşti bulgări, sătenii din 
aşezările de pe valea Sibişelului 
şi-au construit case şi garduri. 
În fermecătorul areal al satului 
tradiţional Ohaba Sibişel, acolo 
unde timpul pare să fi împietrit 
la rândul său în epoca dacilor 
liberi, locurile oamenilor sunt şi 
astăzi îngrădite cu 
impresionante garduri naturale 
din pietre de granit, puse 
grămadă, una peste alta. 
Experienţa pe care o puteţi trăi 
în aceste locuri aflate la granita 
dintre raţional şi fantastic, între 
real şi ireal, rămâne însă una, 
indiscutabil, fenomenală. 

mituri, tradiţii, sport, turism, 
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Leagăn de istorie şi civilizaţie, 
Ţara Haţegului este una dintre 
principalele repere ale traseului 
turistic internaţional “Jules 
Verne”. Promotorii de turism 
spun că celebrul scriitor 
francez, amic al baronesei 
Kendeffy (al cărei conac 
străjuie şi astăzi întrarea în 
oraşul Haţeg dinspre 
Petroşani), ar fi bătut odinioasă 
aceste locuri, pe care le-a 
descris cu un farmec aparte în 
capodopera sa literară intitulată 
“Castelul din Carpaţi”. 
Cercetărorii au descoperit chiar 
şi mai multe similitudini între 
locurile descrise în romanul lui 
Verne şi locurile, oameni şi 
legendele sătenilor din 
aşezămintele actualei comune 
Râu de Mori. În ediţia originală 
a romanului “Castelul din 
Carpaţi” (Ediţia Hetzel) este 
realmente vizibilă asemănarea 
dintre desenul care înăţişează 
în carte castelul şi imaginea de 
astăzi a Cetăţii Colţ. Poate 
tocmai acesta este motivul 
pentru care Cetatea Colţ, 

situată pe o stâncă la intrarea 
în defileul apelor repezi ale 
Râuşorului (el însuşi regăsit în 
cartea romancierului francez, 
sub toponimul maghiar Potok) 
este astăzi unul dintre cele mai 
căutate repere turistice din 
frumoasa Ţară a Haţegului.  

Deşi astăzi este în ruină, se mai 
poate observa amploarea 
acestei construcţii care este 
atestată documentar secolului 
al XIV-lea şi care a fost ridicată 
ca o construcţie de apărare, 
având o panoramă generală 
asupra întregului teritoriu al 

Ţării Haţegului. Astăzi, această 
panoramă, pe care turiştii o pot 
admira doar cu preţul unui efort 
fizic de circa 30 de minute 
(accesul spre Cetatea Colţ fiind 
posibil doar pe jos, pe o potecă 
marcată, de lângă mănăstirea 
Colţ) este una spectaculoasă, 
datorită cu sigiranţă şi salbei de 
microhidrocentrale de pe albia 
Râului Mare. 

La fel de frumoasă este şi 
biserica Suseni (sau 
mănăstirea Colţ, cum mai este 
ea cunoscută), care datează 
cam din aceeaşi perioadă cu 
cea a Cetăţii Colţ, dar care s-a 
păstrat mult mai bine. Biserica 
Suseni face parte astăzi din 
patrimoniul naţional, fiind una 
dintre cele mai spectaculoase 
lăcaşuri de cult ortodox din 
România, construită din piatră, 
la fel ca şi celelalte biserici 
istorice din Ţara Haţegului. 

Dincolo de satul Suseni, defileul 
Râuşorului deschide turistului o 
imagine de vis, cu stânci 
prăpăstioase şi cu păduri de 

foioase, la umbra cărora 
mănătărcile scot capul din 
pământ, spre bucuria amatorilor 
celebrei ciulamale de pitoance. 
La tot pasul curg necontenit 
izvoare cristaline cu apă plată, 
rece ca ghiaţa, numai bune  
să-ţi potolească setea. 

Urmând cursul superior al 
Râuşorului, drumul, de câţiva 
ani asfaltat, te duce până sus, 
în inima Retezatului, acolo 
unde, pe zi ce trece, se naşte o 
nouă staţiune turistică: 
staţiunea Râuşor. Deja, 
cabanele şi pensiunile de 2 şi 3 
stele sunt gata să-şi primească 
turiştii, iar pentru amatorii 
sporturilor de iarnă, a fost 
amenajată o pârtie de schi 
modernă, pe amplasamentul 
fostei pârtii construite aici în anii 
’70 de către cei de la 
Siderurgica Hunedoara, 
“fondatorii” acestei staţiuni. 

 Dacă iarna, staţiunea Râuşor 
este o atracţie pentru iubitorii 
sportului alb, veniţi în special 
din zona Devei şi Hunedoarei 
pentru a se bucura de zăpadă, 
pe timp de vară, acesta este 
unul dintre cele mai frumoase 
puncte de plecare spre 
descoperirea minunilor 
Retezatului, spre spectacolul 
naturii ocrotite, spre locul pe 
care oamenii muntelui l-au 
denumit atât de frumos 
“Cetatea de scaun a Munţilor 
Carpaţi”.  

Tiberiu VINŢAN 

geografie şi paleontologie în străvechea ţară a dacilor liberi 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“A fost înzestrat cu o 
mireasă fără zestre.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Doi programatori pe chat: 
- Uite, ce fain ninge afară! 
- Dă-mi linkul.  
*** 
- Iubito, tu ai parolat calculatorul? 
- Da, dragă. 
- Şi care e parola? 
- Data nunţii noastre. 
- La naiba...  
*** 
Conversaţie pe Internet: 
El: Salut, aş vrea să te cunosc mai 
bine, am 38 de ani, sunt parlamentar 
de 10 ani şi sunt cinstit. 
Ea: Bună, mă bucur să te cunosc, eu 
am 30 de ani, sunt prostituată de 15 
ani şi sunt virgină.  
*** 
Cum faci bani cu Facebook-ul? 
Urmând trei paşi simpli: 
1. Intri pe setări cont 
2. Dai click pe dezactivare cont 
3. Te apuci de muncă...  
*** 
O mamă îi scrie un e-mail fiului ei: 

Dragă Toni, 
Ce mai faci? Aici tuturor ne este dor de 
tine. Te rog ieşi de pe calculator şi 
coboară în bucătărie să mănânci. 
Cu drag, Mama  
*** 
Soţul unei tinere doamne se întoarce 
din deplasare şi găseşte în pat un tip 
gol. Deschide dulapul şi dă de soţie, 
căreia îi spune: 
- De câte ori să-ţi spun? El trebuie să 
se ascundă, nu tu!  
*** 
Se întâlnesc doi vechi prieteni: 
- Ce mai face papagalul tău? 
- Din păcate a murit... 
- De ce? Era bolnav? 
- Nu, a murit de ciudă. De când m-am 
însurat, el nu a mai scos o vorbă în 
casă, nu reuşea să o depăşească pe 
nevastă-mea!  
*** 
- Am un câine extraordinar. Mă simte 
de la un kilometru. Ce spui de-asta? 
- Cred că trebuie să faci baie mai des.  

Despre AVOCADO, fructul care 
abundă în grăsimi bune, adică 
mono-nesaturate putem spune 
numai de bine. Pe lângă faptul 
că îţi dă o saţietate de lungă 
durată, avocado învaţă corpul 
să consume grăsimi, topind mai 
ales colăceii de pe burtă. Şi 
asta nu este nimic pe lângă 
faptul că avocado este plin de 
potasiu, magneziu, aminoacizi 
şi grupul de vitamine B, fapt 
care contribuie la buna 
funcţionare a metabolismului.  
 
De cele mai multe ori oamenii 
sunt reticenţi la nou, dar după 
ce încearcă se declară fani 
numărul 1. Avocado se găseşte 
în orice magazin. Secretul 

constă în faptul că nu trebuie 
preparat pe loc, ci lăsat vreo 
două zile în cămară până de 
înmoaie puţin.  
 
Mie personal îmi place să îl 
curăţ de coajă, îi scot 
sâmburele, îl tai felii subţiri şi îl 
stropesc cu suc de lămîie şi ulei 
de măsline. Presar un praf de 
sare şi adaug felii subţiri  
dintr-un grăunte de usturoi. 
Amestec uşor şi servesc salata 
lângă o friptură sau o bucată de 
peşte.  
 
O altă reţetă delicioasă este 
pasta de avocado care se 
prepară din două fructe de 
avocado, 8 roşii chery, doi căţei 

de usturoi, 100 grame brânză 
feta (dar la fel de bine merge şi 
brânza dulce), lămâie, sare, 
piper şi trei linguri ulei de 
măsline. Totul se mixează 
foarte bine până devine o pastă 
cu o culoare superbă. Se 
serveşte pe felii de pâine 
neagră prăjită, eventual însoţită 
de o felie subţire de bacon prăjit 
înainte. Este un mic dejun 

sănătos şi foarte săţios.  
 
Avocado are însă şi un mic 
neajuns. Se oxidează foarte 
repede pierzându-şi frumoasa 
culoare. Pentru aceasta se 
consumă rapid sau dacă nu, în 
mijlocul pastei de avocado se 
pune sâmburele întreg lucru  
ce-i păstrează prospeţimea.  

 

Avocado, cu dragoste ! 

De zestre 
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Sportivii CS Comexim domină topul judeţean al performanţelor 
anului 2014 
La fel ca şi la finalul anului 2013, finalul 
anului 2014 consemnează faptul că topul 
judeţean al sportivilor este dominat, la 
disciplinele neolimpice, tot de sportivii CS 
Comexim R Lupeni. Nu mai puţin de 6 
sportivi din “Top 10” sunt componenţi ai 
lotului de fotbal-tenis al clubului fondat şi 
susţinut de omul de afaceri Emil Părău.  
 
Potrivit clasamentului întocmit de Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Hunedoara, prima poziţie este ocupată de 
laureata ediţiei de anul trecut, sportiva Ana 
Maria Gherghel. În dreptul performaţelor 
acesteia din anul 2014, figurează 5 titluri 
de campioană mondială de Seniori la 
simplu, dublu, triplu, dublu mixt, triplu mixt 
şi 2 titluri de  campioană mondială de 
Tineret la dublu mixt şi triplu mixt la 
Campionatul Mondial de Fotbal Tenis de la  
Nicosia (Cipru) desfăşurat în octormbrie 
2014. 
Ana Maria Gherghel este urmată, în 
clasamentul judeţean al sportivilor, de 3 
dintre  colegii săi de la echipa de fotbal-
tenis antrenată de Dima Druncea, după 
cum urmează: Anamaria Rizescu (2 titluri 
de campioană mondială de Seniori la 
dublu, şi triplu şi 2 titluri de  campioană 
mondială de Tineret la dublu mixt şi triplu 
mixt la Campionatul Mondial de Fotbal 
Tenis, din Cipru), juniorul Răzvan Vornicu 
(campion mondial de Tineret la triplu mixt 

şi 3 titluri de  campion mondial de Juniori la 
simplu, dublu şi triplu la Campionatul 
Mondial de Fotbal Tenis din Cipru), Letiţia 
Bivolaru (campioană mondială de Seniori 
la triplu la Campionatul Mondial de Fotbal 
Tenis din Cipru) şi Mariana Lică )
campioană mondială de Seniori la triplu 
mixt la acelaşi CM de la Nicosia). Tot din 
cadrul echipei coordonate de antrenorul 
Dima Druncea, în clasament figurează şi 
numele juniorului Daniel Popovici (locul 7), 
campion mondial la juniori şi multiplu 
campion naţional, precum şi cel al 
juniorului David Lică (locul 8), campion 
mondial la triplu şi deţinător a 4 titluri de 
campion naţional. 
 
În primele 10 locuri ale acestui inedit 
clasament al sportivilor hunedoreni, 
dominat de sportivii din Valea Jiului, mai 
figurează şi juniorul karateka Cosmin 
Pârva (de la CS Kempo Fighting Vulcan-
antrenor Florin Mârza), ocupant al poziţiei 
5, cu un palmares sportiv remarcabil: 
vicecampion Mondial de Juniori la full 
kempo şi knockdown, medaliat cu bronz 
proba submission kempo la Campionatul 
Mondial de Kempo de la Budapesta; 
vicecampion European de Juniori la 
pankration şi medaliat cu bronz la proba 
pankration No-Gi la Campionatele 
Europene de Kempo Juniori de la 
Bucureşti.  

Alte două locului în Top 10 aparţin 
sportivilor CSM Jiul Petroşani - secţia 
karate, respectiv Alexandrei Pop 
(medaliată cu bronz la Campionatul 
European de Seniori  de la Nove Zamky -
Slovacia; vicecampioană naţională de 
senioare şi medaliată cu bronz la kumite 
individual) şi lui Robert Seleşi (campion 
european la Campionatul European de 
karate de la Nove Zamky-Slovacia; 
campion naţional de juniori la individual şi 
echipe, medaliat cu bronz la kumite 
individual), sportivi pregătiţi de antrenorul 
Radu Polifronie. 

 
Tiberiu VINŢAN 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Şezătoare literară la galeria 
de artă din Lupeni 
Galeria de Artă „Iosif 
Tellmann” din Lupeni a 
găzduit zilele trecute 
şezătoarea literară şi 
expoziţia de desene 
„Mihai Eminescu-
Luceafărul poeziei 
româneşti”. 
 
Protagoniştii programului 
cultural au fost elevii claselor 
a II-a A şi a III-a D, de la 
Şcoala Gimnazială Nr.2 
Lupeni, coordonatori 
prof.Lucia Pogan şi Gabriela 
Mirela Babanaş. 
 
„Proiectul educaţional „Mihai 
Eminescu-Luceafărul poeziei 
româneşti” s-a derulat în 
perioada 7-14 ianuarie 2015, 

elevii aflând despre biografia 
şi activitatea literară a 
poetului, audiind poezii şi 
cântece, realizând lucrări 
plastice inspirate din 
versurile eminesciene, lucrări 
care au fost expuse în clase 
şi la Galeria de Artă” ne-a 
declarat prof.Lucia Pogan.  
 

Antoneta DUBAN 
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Deşi a mai rămas aproape o 
lună de zile până când va bate 
gongul ediţiei a XV-a a Galei 
Premiilor Exclusiv, emoţia 
evenimentului pulsează deja la 
cote maxime în comunitatea 
locală din Valea Jiului. Deşi nu 
au fost încă lansate propunerile 
pentru nominalizarea celor 
îndrituiţi să aspire la unul din 
premiile anului 2015 şi nu sunt 
cunoscute nici categoriile 
pentru care vor fi făcute aceste 
nominalizări, subiectul este deja 
întors pe toate feţele la diverse 

întâlniri oficiale sau de culise 
ale personalităţilor locale, dar şi 
de colegii din media.  
 
Ceea ce vă putem dezvălui din 
culisele acestui eveniment 
(având desigur de partea 
noastră atuul exclusiv al 
organizatorului) este că, în 
aceste zile, specialistii în 
statistică şi informatică ai 
Exclusiv Media Group au 
început întocmirea bazei de 
date şi a programului informatic 
care vor sta la baza analizei în 

urma căreia vor fi acordate 
Premiile Exclusiv. Ca de obicei, 
condiţia esenţială pentru ca un 
personaj sau altul să poată 
întruni calitatea de competitor la 
una sau mai multe din 
categoriile de premiere este 
aceea de a fi reuşit, pe 
parcursul anului precedent,  
să-şi aducă realizările 
profesionale sau personale în 
spaţiul public, prin intermediul 
mass-media. Analiştii Agenţiei 
de Publicitate şi Relaţii Publice 
Exclusiv au monitorizat şi anul 

trecut presa locală pentru a 
avea o oglingă a performanţelor 
de imagine ale pretendenţilor la 
Premiul Exclusiv.  
 
Săptămâna viitoare vom aduce 
în faţa opiniei publice şi câteva 
din numele personalităţilor 
publice din Valea Jiului care vor 
intra în competiţia din acest an 
pentru “Premiile Exclusiv”, 
urmând ca în cursul lunii 
februarie să vă facem 
cunoscute categoriile şi 
nominalizările anului 2015. 

Google aduce translatorul multilingvist în buzunarul 
turiştilor posesori de smartfhone 
Google a lansat o nouă versiune a 
aplicației sale gratuite de traducere 
"Google Translate" care transformă 
smartphone-urile cu sisteme de operare 
Android şi IOS (Apple) în aparate de 
traducere în timp real, informează AFP şi 
EFE, citate de Agerpres. 
 
Cu această versiune evoluată, va fi 
suficient să îndreptăm smartphone-urile 
care funcţionează cu Android sau Apple 
spre afişele, meniurile, reţetele sau alte 
texte în limba franceză, germană, italiană, 
portugheză, rusă sau spaniolă, pentru a 
vedea traducerea în engleză. Funcţia 
permite traducerea instantanee a textelor 

folosind camera foto a telefonului, facilitând 
astfel orientarea în spaţiu sau realizarea 
unei comenzi la restaurant, a explicat 
echipa care a lucrat la noul sistem, într-un 
mesaj postat pe un blog specializat. 
 
"Când consultaţi meniul unui restaurant 
este foarte practic, puteţi îndrepta imediat 
camera spre ceea ce vreţi să comandaţi", a 
declarat Otavio Good, fondatorul Quest 
Visual, care şi-a folosit iPhone-ul pentru a 
scana şi a traduce o reţetă de paste 
italieneşti. “Sistemul funcţionează 
independent de reţeaua de internet, fapt ce 
evită supraîncărcarea benzii operatorului 
telefonic", a notat acesta. 

Noua aplicaţie oferă şi o variantă pentru 
conversaţie care utilizează recunoaşterea 
vocală şi capacităţile de cloud ale Google 
pentru a traduce dialogul în limbi străine 
dintre două persoane. În acest caz este 
însă necesară o conexiune deoarece 
sistemul are nevoie de capacităţile 
serverelor Google pentru a asigura 
traducerea. 
 
Dezvoltatorii speră ca noul serviciu să fie 
util atât turiștilor care călătoresc în ţări 
străine cât şi profesorilor, personalului 
medical sau poliţiei. 
 

AGERPRES 


