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Detalii în pag. a 9-a 

“Deşi avem unul dintre cele 
mai mici tarife pentru apă 
din ţară, am reuşit să oferim 
clienţilor Apa Serv servicii 
de cea mai bună calitate” 

Interviu cu directorul general Apa 
Serv Valea Jiului, Costel Avram Detalii în pag. a 6-a 



2 POLITICĂ 

Anul cultural 2015 a început în 
Valea Jiului cu o nouă premieră 
de succes a Teatrului din 
Petroşani. Prefigurată de 
interesul general al publicului,  
care a achiziţionat în doar cîteva 
zile biletele puse în vânzare 
pentru premiera spectacolului 
“Dama cu camelii” - piesa aleasă 
de directorul Teatrului “Ion D. 
Sîrbu”, actriţa Nicoleta Bolcă  -  
s-a bucurat de un real succes. 
 
Graţie acestei noi reuşite a 
actorilor Teatrului din Petroşani, 
care aduc spectacolul de înaltă 
calitate în atenţia publicului din 
Valea Jiului, considerăm că 
Nicoleta Lucreţia Bolcă este, 
evident, “Premiatul săptămânii”.  

NICOLETA LUCREŢIA BOLCĂ 
Director Teatrul Ion D. Sîrbu 

Judeţul Hunedoara se pregăteşte din nou pentru alegeri 
Acuzaţiile Agenţiei Naţionale de 
Integritate (ANI) la adresa lui 
Mircea Ioan Moloţ s-au dovedit, 
în cele din urmă, adevărate astfel 
încât, după ani de procese, 
instanţele de judecată au 
pronunţat, săptămâna trecută, o 
sentinţă definitivă şi irevocabilă. 
Potrivit deciziei Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ANI a avut 
dreptate atunci când l-a găsit pe 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Huneodara în stare de 
incompatibilitate, şi a dispus 
încetarea imediată a mandatului 
acestuia.  
 
Potrivit ANI, Mircea Ioan Moloţ  
s-a aflat în stare de 
incompatibilitate în perioada 26 
septembrie 2008 – 30 ianuarie 
2009, deoarece a deţinut, 
simultan, atât funcţia de 
preşedinte al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, cât şi pe 
cea de preşedinte al Adunării 
Generale a Acţionarilor (AGA), 
respectiv reprezentant al unităţii 
administrativ-teritoriale în AGA la 
SC Drumuri si Poduri SA 
Deva.  Un alt proces similar, în 
care ANI îl acuza pe Mircea Ioan 

Moloţ pentru conflict de interese, 
proces a aflat pe rol la Curtea de 
Apel Timişoara, a încetat de 
drept. Potrivit legii, în zilele 
următoare, prefectul judeţului 
Huneodara trebuie să constate, 
în baza deciziei ÎCCJ, încetarea 
mandatului de preşedinte al 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru Mircea Ioan Moloţ şi să 
dispună organizarea de alegeri 
anticipate pentru acest post, în 
următoarele maxim 3 luni.  
 
Pentru Mircea Ioan Moloţ, 
pierderea mandatului pare să fie, 
în acest moment, cea mai mică 
problemă personală, având în 

vedere că el este cercetat pentru 
comiterea unor grave fapte de 
corupţie.  
 
Dincolo de problemele personale 
ale domnului Moloţ, care de pe 
acum stârnesc mai puţin 
interesul opiniei publice, în viaţa 
politică hunedoreană apare o 
nouă provocare, generată de 
perspectiva alegerilor interimare 
pentru desemnarea celui care va 
conduce până în iunie 2016 
Consiliul Judeţean Hunedoara. 
Cum “următorul pe listă” în 
viziunea vechilor liberali, 
vicepreşedintele CJ Hunedoara 
Tiberiu Balint este la rândul său 

suspendat din funcţie (cercetat 
pentru comiterea unor fapte de 
corupţie), PNL începe anul politic 
cu o mare dilemă: cine ar putea fi 
candidatul său în alegerile pentru 
alegerea viitorului preşedinte al 
CJH ? 
 
Un prim răspuns la această 
întrebare l-ar putea constitui 
decizia vechiului PNL de a 
propune, în şedinţa ordinară din 
ianuarie a CJH, alegerea pe 
funcţia de vicepreşedinte al 
instituţiei, în locul lui Tiberiu 
Balint, a consilierului judeţean 
PNL Adrian David. Dacă va fi 
ales, acesta ar urma să preia de 
drept atribuţiile de preşedinte 
interimar al CJH până la 
finalizarea alegerilor, fapt care-i 
conferă un avantaj pentru o 
eventuală candidatură. În altă 
ordine de idei, postul de 
preşedinte al CJH este “vânat” şi 
de celelalte partide politice care 
doresc să profite de degringolada 
din vechiul şi noul PNL 
Hunedoara, partid cotat încă cu 
prima şansă în rândul 
electoratului hunedorean.  

Tiberiu VINŢAN 

Şef nou la Direcţia Antifraudă 
din Deva 
Şase şefi de direcţii 
regionale antifraudă ale 
ANAF, printre care şi şeful 
direcţiei de la Deva, Călin 
Vesa, au fost înlocuiţi în 
funcţie, printr-o decizie a 
Primului Ministru Victor 
Ponta. 
 
Locul acestuia a fost luat de Adrian-Paul Voicu, care a 
ocupat până în prezent funcţia de şef al Direcţiei 
Regionale Antifraudă Târgu Jiu.  
 
Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Deva acoperă ca 
activitate judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi 
Timiş. (L.I.) 

www.press-media.ro 



3 EVENIMENT 

Drept epilog la sărbătoarea Unirii în Valea Jiului, comunitatea 
din Petroşani îşi medaliază campionii unităţii sociale 

Sala de Marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani, 
27.01.2015, ora 13.00 
 
1. Discurs Primar. 
 
2. Acordarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al 
municipiului Petroşani: 

d-nei Dorica Maniu,  pentru 
întreaga sa activitate  pusă în 
slujba justiţiei şi a cetăţenilor 
din municipiul Petroşani, 
precum şi pentru calităţile 
profesionale şi morale 
deosebite 

d-nei Felicia Necşa, pentru 
întreaga sa activitate din cadrul 
organizaţiei Crucea Roşie 
Română, pusă în slujba 
ajutorării cetăţenilor 
municipiului Petroşani şi pentru 
calităţile morale deosebite de 
care a dat dovadă de-a lungul 
carierei sale 
 
Post- mortem,  domnului Iosif 
Kelemen, pentru întreaga sa 
activitate  şi meritele avute în 
dezvoltarea urbană a localităţii 
noastre.  
 

3. Acordarea medaliilor Pro 
Urbe, pentru calităţile civice de 
înaltă valoare precum şi pentru 
activitatea deosebită depusă în 
slujba cetăţenilor municipiului 
Petroşani: 
 
D-nei prof. Muntean Lucica 
Dina 
D-nei  prof. Poenaru - Acs Eva 
D-nei ing. Presecan Florentina 
D-nei prof. Udrea Steluţa Adina 
Preotului Bulf Ion Gabriel 
D-lui ing. Kelemen Alexandru 
D-lui ing. Napa Constantin 
D-lui ing. Velica Ioan 
 
4.Scenetă, oferită de actorii de 
la Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu” 
 

5. Momente artistice oferite de 
elevii de la:  
 
- Colegiul Naţional de 
Informatică „Carmen Sylva”. 
Prof. coordonator: Bican Florica 
- Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu”, prof. coordonator 
Răduţi – Minel Dorin 
- Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Leonida”, prof. coordonator 
Ilioni Cristina 
- Colegiul Economic 
„Hermes”, prof. coordonator 
Doina Ţopescu 
 
6. Hora Unirii, cu participarea 
dansatorilor de la Ansamblul 
Artistic Parângul. Coordonator: 
Nicoară Nicolae 

Sentimentul Unirii a devenit, în ultimii ani, la 
Petroşani nu doar un simbol al unuia dintre 
cele mai importante repere ale istoriei 
naţiunii române, ci şi un nou moment prin 
care comunitatea locală a Petroşaniului îşi 
reafirmă statutul prin manifestările de 
unitate ale membrilor săi.  
 
Efect firesc al modului în care administraţia 
locală încurajează interacţiunea membrilor 
comunităţii locale, din rândul acestora s-au 
ridicat, de-a lungul vremii, personalităţi de 
prestigiu, oameni de a căror prezenţă şi de 
al căror statut se mândresc toţi locuitorii 
oraşului. O parte dintre aceşti oameni vor fi 
aplaudaţi la scenă deschisă în cadrul 

manifestărilor din acest an dedicate “Zilei 
Unirii” la Petroşani, care vor avea loc marţi, 
27 ianuarie, începând cu ora 13,00 la sala 
de marmură a Primăriei municipiului 
Petroşani.  
 
“Spiritul de unitate a fost, de-a lungul 
istoriei, un atribut remarcabil al românilor. O 
înţeleaptă vorbă românească spune că 
„unirea face puterea”. În acest context, 
„Mica Unire” de la 24 Ianuarie 1859, pe 
care o rememorăm cu cinste în aceste zile, 
a constituit pasul decisiv pentru construirea 
României moderne. Şi tot în acest context, 
la Petroşani, în ultimii ani, unitatea 
comunităţii noastre a constituit factorul 

determinant cu ajutorul căruia am putut 
merge înainte pe drumul progresului şi 
modernizării. Anul acesta, vom aduce în 
atenţie personalitatea unora dintre oamenii 
remarcabili ai Petroşaniului, datorită 
implicării cărora avem o comunitate 
puternică şi apreciată. Cu convingerea că, 
uniţi vom fi pe mai departe puternici în 
dorinţa noastră comună de a tranforma în 
bine viaţa întregii noastre comunităţi, vreau 
să le mulţumesc cetăţenilor din Petroşani 
pentru îndredere şi devotament şi să-i invit, 
desigur, la ceremonia publică de marţi 
dedicată Zilei Unirii”, ne-a declarat primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi.  

Luminiţa VINŢAN 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 



4 PUBLICITATE 

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 

Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

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 site-ul 
www.simausrom.com ori site-ul dedicat  noii colecţii de 
mobilier, la adresa  www.merru-collection.com 

Relaţii la telefon 0722-807.221 



5 ACTUALITATE 

Mai multe parcuri din Petroşani au intrat sau vor intra în 
reabilitare şi modernizare  
Nu doar din raţiuni ce ţin de 
transformarea Petroşaniului în 
staţiune turistică, dar şi din 
dorinţa de a satisface nevoia de 
confort a cetăţenilor, 
municipalitatea din Petroşani 
are în vedere reabilitarea şi 
modernizarea tuturor parcurilor 
publice din localitate.  
 
Primele investiţii semnificative 
au fost deja făcute, în ultimi ani, 
graţie implementării proiectului 
privind modernizarea Centrului 
civic, proiect în cadrul căruia au 
fost puse în valoare trei dintre 
cele mai frumoase zone verzi 
din centrul oraşului, respectiv 
Parcul “Comunitatea 
Europeană” (din vecinătatea 
Teatrului de Stat), parcul de la 
Poştă şi “Parcul 
Scriitorilor” (situat între Şcoala 
Sportivă şi Tribunal). În plus, în 
cadrul aceluiaşi proiect, a fost 
repusă în circulaţie una dintre 
cele mai frumoase zone de 

agrement ale Văii Jiului, la 
Brădet.  
 
Pe finalul anului trecut, 
municipalitatea a demarat alte 
proiecte similare, este adevărat, 
de data aceasta din surse 
financiare de la bugetul local,   
edificator fiind în acest sens 
parcul de lângă Piaţa Centrală, 
unde investiţiile preconizate de 
autorităţile locale vor schimba 
complet, în cursul acestui an,  
imaginea acestei locaţii. Tot cu 
resurse de la bugetul local, 
Primăria Petroşani 
intenţionează să reabiliteze în 
anul 2015 şi un parc din zona 
Parângul. 
 
De departe însă, cel mai 
ambiţios proiect al 
administraţiei locale de la 
Petroşani în domeniul 
parcurilor, este cel care vizează 
atragerea de bani europeni 
pentru modernizarea Parcului 

Central “Carol Schreter”, 
devenit unul dintre principalale 
puncte de atracţie ale oraşului, 
atât pentru locuitorii oraşului, 
cât şi pentru cei care vizitează 
Petroşaniul. “Lucrăm deja la 
elaborarea proiectului prin care 
vrem să atragem bani europeni 
pentru modernizarea Parcului 
“Carol Schreter”. Intenţionăm 
astfel să realizăm aici câteva 
investiţii mari, concretizate în 
ceea ce înseamnă pavarea 

aleilor, refacerea iluminatului, 
extinderea şi modernizarea 
locurilor de joacă pentru copii, 
refacerea gazonului şi a 
covoarelor florale, plantarea de 
noi arbori ornamentali, 
amenajarea unei noi fântâni 
arteziene şi montarea de 
mobilier specific”, explică, pe 
scurt, intenţiile sale în această 
direcţie, primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi. 

Tiberiu VINŢAN 

Ce-şi doresc uricănenii de la edilul lor ? 
Oricât ai fi de implicat în viaţa cetăţenii şi 
oricât de mult ai crede că stăpâneşti 
problemele comunităţii din care faci parte, 
percepţia generală a oamenilor faţă de 
realitate îţi poate juca feste atunci când 
trebuie să decizi, ca primar, ce e mai bine 
pentru cetăţeni şi ce trebuie să faci ca 
oamenii să fie mulţumiţi de prestaţia ta. 
 
În ultimii ani, la Uricani, primarul Dănuţ 
Buhăescu pare să fi găsit răspunsul potrivit 
la toate aceste dileme, drept dovadă fiind 
scorul electoral categoric cu care a fost 
creditat, atât personal cât şi din punct de 
vedere poltiic, la toate alegerile care au 
trecut peste România ultimului deceniu. 
Este adevărat, în aceaşi perioadă de timp, 
în oraşul Uricani s-au petrecut foarte multe 
lucruri importante, care ţin de reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii edilitare sau de  
creşterea calităţii unor servicii publice 
(educaţie, cultură, sport etc.).  
 
Chiar şi aşa, primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu ştie că mai sunt multe 
lucruri de făcut până când cetăţenii 
oraşului Uricani vor putea să fie pe deplin 
mulţumiţi de oraşul lor şi, implicit, de 

activitatea administraţiei locale. Buhăescu 
recunoaşte însă că, din păcate, Uricaniul 
nu a avut atâtea resurse pe cât de multe 
au fost şi încă mai sunt problemele oraşului 
şi ale cetăţenilor.  
 
“Desigur, privind în perspectivă, cel mai 
important lucru este să cunoşti exact 
problemele oamenilor, ca să ştii care sunt 
aşteptările lor de la tine”, recunoaşte 
Buhăescu. În acest sens, preocupările 
tinerei generaţii au un loc aparte în 
trasarea priorităţilor administraţiei locale de 
la Uricani. „Am făcut sondaje şi i-am 
întrebat pe tinerii noştri din Uricani ce 
dorinţe au. Mulţi au spus că numărul unu 
pentru localitate ar fi crearea de noi locuri 
de muncă şi, mai ales, pentru tineri. Că 
altfel n-au ce face şi pleacă, deoarece vor 
avea nevoie de serviciu ca să trăiască. Şi e 
corect, de aceea mă zbat serios în acest 
sens şi de aceea îmi doresc să pot aduce 
la Uricani altceva în locul minei care se va 
închide. Apoi, tinerii, şi nu numai ei, şi-ar 
dori reabilitarea blocurilor şi înfrumuseţarea 
la maxim a oraşului. Asta îşi doresc ei, un 
Uricani frumos, cu drumuri şi trotuare bune, 
cu zone verzi frumos amenajate, cu blocuri 

reabilitate unde să nu îţi mai fie frig şi care 
să dea şi un aspect plăcut micului nostru 
oraş. Apoi, mai toţi ne-au spus că trebuie 
dezvoltat turismul local, turismul de vară, 
dar şi de iarnă şi, implicit, să fie finalizat 
drumul spre Herculane care ar deschide 
zona şi ar crea noi oportunităţi, nu doar 
pentru turism, ci şi pentru alte ramuri de 
activitate. Aici, foarte mulţi dintre ei 
dovedesc maturitate şi înţelepciune, iar eu 
sunt gând la gând cu ei, că asta îmi doresc 
şi eu şi asta încerc să fac”, spune primarul 
Dănuţ Buhăescu.  
 

Lucian ISPAS 



6 INTERVIU 

- Aţi prezentat de curînd un 
prim bilanţ al activităţii Apa Serv 
Valea Jiului din anul 2014. Care 
sunt principalele reuşite ale 
firmei, în viziunea 
dumneavoastră, ca director 
general ? 
 
- Efortul oamenilor de la Apa 
Serv Valea Jiului s-a 
concretizat în anul 2014 prin 
lucruri bune şi foarte bune pe 
care le-am realizat pe mai 
multe direcţii din activitatea 
noastră. În viziunea mea, cel 
mai important lucru pe care  
l-am făcut a fost acela de a fi 
reuşit să ducem la bun sfârşit 
marile investiţii din programul 
european pentru extindere şi 
modernizare a reţelelor de apă 
şi canalizare din Valea Jiului 
dar şi faptul că am devenit 
primul şi deocamdată singurul 
operator de apă şi canalizare 
din România pentru care a fost 
ridicată supravegherea specială 
din partea Apelor Române ca 
urmare a succesului investiţiilor 
de mediu pe care le-am 
implementat.  
 
- Reprezintă toate aceste lucruri 
un succes şi pentru beneficiarii 
serviciilor Apa Serv Valea 
Jiului ? 
 
- Categoric, da. Vreau să vă 
spun că, potrivit statisticilor, în 
2014 Apa Serv Valea Jiului a 
reuşit să asigure, chiar şi în 
perioadele cu probleme 
meteorologice grave, furnizarea 
serviciilor de alimentare cu apă 
24 de ore din 24. Investiţiile din 
prima etapă a programului de 
extindere şi modernizare a 
reţelor prin utilizarea de fonduri 
europene ne-au adus în situaţia 
de a avea 7700 de noi abonaţi 

pe reţelele de apă şi 24.400 de 
noi beneficiari pentru servicii de 
canalizare. Pentru alţi 1200 de 
beneficari au fost modernizate 
reţelele de alimentare cu apă 
(reducându-se astfel, în mod 
semnificativ pierderile), 
respectiv pentru 3800 au fost 
modernizate reţelele de 
canalizare. La toate acestea se 
adaugă investiţiile pe care am 
putut să le facem din bugetul 
propriu al firmei, lucrări de 
reparaţii şi extinderi de reţele în 
Petrila, Petroşani şi Vulcan, 
investiţii care se cifrează la 
478.000 de lei.  
 
- De unde aţi avut bani, pentru 
că ştiu că în permanenţă aţi 
tras semnale de alarmă 
referitoare la gradul de 
colectare a facturilor ? 
 
- Soldul creanţelor a scăzut în 
2014 cu aproape 10%. În 
această direcţie, Apa Serv a 
acţionat prin toate mijloacele 
legale pe care le are la 
dispoziţie. Însă vreau să vă 
spun că, prin activitatea Biroului 
de Recuperări Creanţe pe care 
l-am înfiinţat când am venit la 
conducerea ASVJ, am reuşit 
numai anul trecut să încheiem 
angajamente de eşalonare la 
plată cu 548 de beneficiari, care 
au devenit acum buni platnici ai 
consumului la zi şi care plătesc, 
eşalonat, şi datoriile mai vechi. 
Înfiinţarea MHC-urilor ne-a 
adus însă în postura de a putea 
produce şi vinde energie (cu 
1,5% chiar mai mult decât în 
anul 2013) fapt care ne-a adus 
venituri suplimentare şi prin 
care am reuşit să finalizăm anul 
2014 cu profit din exploatare şi 
fără nici un fel de datorii la 
bugetul de stat.  

- În faţa tuturor acestor 
performanţe, în cel fel se 
justifică decizia privind 
majorarea tarifelor de operare ? 
 
- Dacă privind lucrurile strict din 
punct de vedere al capacităţii 
manageriale, eu îndrăznesc să 
afirm - iar cifrele anului 2014 
confirmă acest lucru - că putem 
funcţiona şi la tarifele actuale. 
Ca manager al acestei firme, 
am demonstrat că Apa Serv 
Valea Jiului poate fi un operator 
de servicii al statului capabil să 
ofere servicii de calitate şi să se 
încadreze în previziunile 
bugetare aprobate. Chestiunea 
ajustării tarifului trebuie însă 
privită dincolo de reuşitele pe 
care le-am adus eu în 
activitatea acestei societăţi.  
 
- Adică ?... 
 
- Adică trebuie să privim puţin 
înapoi în timp şi să analizăm, 
fără patimă politică şi populism, 
angajamentele pe care 
comunitatea locală din Valea 
Jiului şi le-a asumat atunci când 
a decis să aducă Apa Serv la 
un nivel de calitate a serviciilor 
de nivel european. La vremea 
când s-a semnat contractul de 
finanţare pentru proiectele pe 
bani europeni, Apa Serv nu 
avea o situaţie economico-
financiară strălucită, motiv 
pentru care finanţatorii au 
solicitat garanţii suplimentare 
privind politica managerială. 
Una din aceste garanţii, care 
constituie anexă separată la 
contractul de finanţare, este 
Planul tarifar prin care acţionarii 
firmei noastre (Adi Apa Valea 
Jiului, din care fac parte 
primăriile din cele 6 oraşe ale 
Văii şi Consiliul judeţean) îşi 

asumau obligaţia de a ajusta 
anual tarifele de operare cu rata 
inflaţiei, aşa cum fac toţi 
operatorii de servicii de utilitate 
publică. Numai că, din 
considerente politice populiste, 
acest lucru nu s-a făcut şi 
acum, la finalizarea 
contractului, Valea Jiului risca 
să fie obligată să returneze cele 
40 de milioane de euro investite 
deja şi să piardă alte peste 60 
de milioane, din etapa a II-a a 
proiectului de extindere şi 
reabilitare, pentru care ne aflăm 
în fază avansată de accesare. 
 
- Cum va afecta populaţia, 
această ajustare de tarife ? 
 
- Dacă suntem sinceri cu noi 
înşine, faptul că vom plăti ceva 
mai mult cu 50 de bani pentru 
un metru cub de apă potabilă şi 
ceva mai mult cu 25 de bani 
pentru canalizare nu cred că 
este, pentru nimeni un capăt de 
ţară. Statisticile ne arată de 
asemenea că şi cu noile tarife, 
preţul pentru apa potabilă 
facturat de Apa Serv rămâne 
unul dintre cele mai mici din 
ţara noastră, în condiţiile în 
care calitatea serviciilor a 
crescut semnificativ şi va creşte 
şi în continuare. Practic, prin  
investiţiile deja realizate şi cele 
pe care le-am prevăzut în 
continuare, vrem să aducem 
nivelul pierderilor din reţea cât 
mai aproape de zero. Iar acest 
lucru anulează practic efectul 
ajustărilor de tarif, ba chiar se 
poate ca, în multe situaţii, 
valoarea facturilor să fie mai 
mică decât este în prezent. 
 
- Domnule director, cu speranţa 
că aşa va fi, vă dorim mult 
succes.  

“Deşi avem unul dintre cele mai mici 
tarife pentru apă din ţară, am reuşit 
să oferim clienţilor Apa Serv servicii 
de cea mai bună calitate” 
- Interviu cu Costel Avram, director general al Apa Serv Valea Jiului - 
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Administraţia publică locală din 
oraşul Aninoasa începe anul 
2015 cu perspective de 
dezvoltare, după ce, în ultimul 
deceniu, oraşul a cunsocut un 
declin semnificativ care a 
culminat cu declararea stării de 
insolvenţă, Aninoasa fiind 
primul oraş din România într-o 
astfel de situaţie. 
 
Primarul oraşului, Nicolae 
Dunca recunoaşte că, în primii 
săi ani de mandat, s-a 
confruntat cu problemele 
financiare ale localităţii care a 
ajuns la un nivel al datoriei 
publice inimaginabil. Din 
fericire, finalul anului 2014 a 
adus şi vestea că, prin sprijinul 
guvernamental primit, dublat de 

eforturile administraţiei locale şi 
ale cetăţenilor, Aninoasa a 
scăpat de insolvenţă. „Mai mult, 
am încheiat anul 2014 cu un 
excedent bugetar de 11 
miliarde de lei vechi, bani pe 
care i-am păstrat pentru primele 
proicte de dezvoltare ale 
oraşului, care vor începe 
imediat ce vremea va permite”, 
spune Nicoale Dunca. 
 
Veştile bune pentru aninoseni 
nu se opresc însă aici. Noua 
modalitate de repartizare a 
fondurilor pentru echilibrarea 
bugetelor locale, a adus deja – 
prin aprobarea HG 14/2015 – 
4,6 milioane de lei, care vor 
completa resursele bugetare 
proprii, aducând oraşul 

Aninoasa în situaţia ca, în 
2015, să poată construi cel mai 
bun buget din ultimul deceniu. 
„Cu bugetul pe care-l vom avea 
în acest an, ne putem gîndi 
deja la proioectele de 
dezvoltare ale oraşului – 
apreciază primarul Dunca. Vom 
începe cu drumurile din oraş, 
vom continua cu construcţia de 
locuinţe şi ne vom putea gândi 
chiar şi la câteva proiecte 
cultural-sportive de amploare, 
pe lângă problemele sociale 
care constituie încă o parte 
semnificativă a activităţii 
administraţiei locale.” 
 
Primarul Aninoasei spune că, 
dacă totul merge conform 
planurilor sale, atunci la finele 

anul 2015, toate drumurile din 
Aninoasa vor fi modernizate şi 
încă multe alte proiecte de 
dezvoltare vor fi implementate 
în acest oraş despre care 
Dunca recunoaşte că „a rămas 
mult în urma celorlalte localităţi 
din Valea Jiului, datorită în 
primul rând ineficienţei 
manageriale a fostului primar.” 
 

Tiberiu VINŢAN 

Aninoasa, primul an fără datorii 
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Datroriile Spitalului din Petroşani au 
scăzut la jumătate 
Deşi problemele de natură economică 
şi financiare ale Spitalului de Urgenţă 
din Petroşani sunt departe de a fi 
depăşite, începutul de an 2015 
consemnează un încurajator trend 
descedent în ceea ce priveşte 
datoriile celei mai importante unităţi 
medicale din Valea Jiului. 
 
Potrivit directorului general al SUP, 
dr. Alin Vasilescu, cifrele contabile 
arată că datoriile Spitalului faţă de 
furnizori au scăzut aproape la 
jumătate, respectiv la 31 de miliarde 
de lei vechi la începutul anului 2015, 
faţă de 60 de miliarde cât erau 
înregistrate la începutul anului 2012. 
“Rezultatele sunt cu atât mai 
relevante cu cât, în ceea ce priveşte 
activitatea noastră medicală din ultimii 
trei ani, ne cifrăm practic pe aceleaşi 
coordonate statistice, respectiv 
19.000 de pacienţi externaţi, circa 

15.000 pacienţi pe spitalizare de zi şi 
alţi 10.000 de pacienţi pe 
ambulatoriu”, explică dr. Alin 
Vasilescu.  
 
Pentru a reuşi să reducă volumul 
datoriilor, Spitalul de Urgenţă din 
Petroşani a beneficiat pe lângă 
sprijinul autorităţilor locale, de o 
importantă susţinere venită din partea 
salariaţilor care au acceptat 
reducerea unor sporuri salariale în 
2014, dar şi de înţelegerea pacienţilor 
care, în multe cazuri, au acceptat  
să-şi asigure achiziţionarea 
medicamentelor prescrise de medici.  

Vulcanul susţine continuarea 
proiectelor demarate împreună 
cu Consiliul judeţean  
Schimbările intervenite în structura 
de conducere a Consiliului judeţean 
Hunedoara nu trebuie să afecteze 
proiectele derulate de această 
instituţie în parteneriat cu Consiliul 
local din Vulcan. În acest sens, 
primarul Vulcanului, ing. Gheorghe 
Ile este de părere că proiectele deja 
demarate prezintă un grad de interes ridicat pentru 
cetăţenii Vulcanului şi ele trebuiesc continuate. 
 
Ile precizează că, în primul rând, este vorba despre 
finalizarea lucrărilor la modernizarea drumului 
Merişor-Dealu Babii, dar şi continuarea demersurilor 
pentru obţinerea finanţării unor proiecte de mare 
impact pentru dezvoltarea turismului în Vulcan, cum 
ar fi spre exemplu construirea complexului acvatic 
Aquaparc şi a liniei de troleibuze ecologice Vulcan-
Petroşani-Petrila şi Vulcan-Uricani.  
 

Lucian ISPAS 
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Cercetătorii de la 
Insemex au un 
program de 
cercetare ambiţios 
şi în 2015 

Activitatea de cercetare reprezintă una 
din direcţiile importante în care se 
derulează activitarea Institutului 
Naţional de Cercetare şi Dezvoltare 
INSEMEX de la Petroşani.  
 
În acest sens, anul 2015 se anunţă 
unul plin pentru cercetătorii 
prestigioasei instituţii din Valea Jiului 
care deja au elaborat un plan de 
cercetare pentru anul în curs. “Am 
stabilit, alături de colegi, un număr de 
38 de propuneri pentru proiecte de 
cercetare, pe care le-am înaintat deja 
spre analiză şi aprobare la Comisia de 
Evaluare din cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, de unde sperăm 
să obţinem pentru cât mai multe dintre 
acestea finanţarea neceară, în cadrul 
Programului Naţional pebtru 
Cercetare”, spune dr.ing. George Artur 
Găman, directorul general al INSEMEX 
Petroşani.  
 
Majoritatea proiectelor de cercetare pe 
care le propun cei de la istitutul de 
cercetare de la Petroşani vizează 
aspecte ce ţin de îmbunătăţirea stării 
de securitate, a aerajului şi ventilaţiei 
din subteran sau evitarea unor posibile 
accidente miniere sau explozii cu 
diverse cauze. În situaţia în care toate 
proiectele propuse de echipa de 
cercetători de la Petroşani vor fi 
acceptate, INSEMEX ar putea avea la 
dispoziţie un buget de circa 25 de 
miliarde de lei vechi pentru elaborarea 
studiilor de cercetare. 
 

Luminiţa VINŢAN 

A XV-a Gală Exclusiv şi-a identificat deja candidaţii 
cu cea mai bună imagine publică în 2014 
Desemnarea personalităţilor 
nominalizate pentru 
categoriile din acest an ale 
“Premiilor Exclusiv” nu a fost 
niciodată, pentru echipa 
Exclusiv Media Group, o 
misiune tocmai uşoară, aşa 
cum nu va fi, în mod evident, 
nici în acest an.  
 
Întâi de toate, am aşternut pe 
hârtie peste 300 de nume ale 
unor oameni care, potrivit 
cititorilor noştri şi potrivit 
raportului de monitorizare a 
presei locale realizat de 
Agenţia de Publicitate şi 
Relaţii Publice Exclusiv, s-au 
remarcat prin activităţi cu 
impact pozitiv pentru 
comunitate în anul 2014.  
 
Urmează acum o altă etapă 
în evaluarea noastră şi 
anume calcularea 
punctajului, în baza unei 
formule care ţine cont de 
activitatea şi rezultatele 
obţinute de candidaţi pe 
parcursul anului trecut, dar 
mai ales de felul în care 
acestea au ştiut să-şi 
prezinte realizările în  
mass-media locală (cu 
precădere prin intermediul 
instrumentelor de 
comunicare ale Grupului de 
presă Exclusiv).  
 

La o primă privire pe lista 
lungă a potenţialelor 
nominalizări, vom regăsi 
multe din numele care au 
mai figurat în topul 
personalităţilor Văii Jiului şi 
care chiar au fost premiate 
de noi de-a lungul celor 14 
ediţii de până acum, dar şi 
nume noi.  
 
Vă prezentăm astăzi, doar 
câteva dintre aceste prime 
nominalizări, cu menţiunea 
că, pentru moment, 
probabilitatea ca vreunul 
dintre cei numiţi să fie şi 
desemnat câştigător este 
încă incertă.  
 
Aşadar, într-o ordine absolut 
aleatoare, “Premiile Exclusiv” 
au în vedere anul acesta pe: 
Valeriu Butulescu, Costel 
Avram, Tiberiu Iacob Ridzi, 
Gheorghe Ile, Nicoleta 
Lucreţia Bolcă, Mihai Sima, 
Marian Boboc, Sergiu 
Cristian Ianza, Stelian Zanet, 
Cătălin Ţugulea, Cătălin 
Stepa, Sorin Vasilescu, 
Dănuţ  Buhăescu, Cristian 
Resmeriţă, Aurel Anghel, 
Vasilică Jurca, Cristian 
Merişanu, Nicolae Dunca, 
Haralambie Vochiţoiu, Lucia 
Muntean, George Artur 
Găman, Toma Coconea, 
Avram Iancu, Radu Sorin, 

Alin Vasilescu, Adrian David, 
Marin Coltescu, Octavian 
Pătraşcu, Petrache Creţu, 
Zgârcea Mănăsuc, Emil 
Părău, Malvine Socaci, 
Ecaterina Ilyes, Dana Tacea, 
Iuliu Winkler, Imi Suchanek, 
Felicia Necşa, daniela 
Ciontescu, Daniel 
Hălăstăuan, Mariana Popa 
Costaş, Costel Postolache, 
Nicolae Iliaş, Eduard 
Edelhauser, Eduard 
Wersanski, Rodica Peter, 
Paulina Dragoş, Nicolae 
Ivănuş, Aurel Uilăcan, 
Constantin Brânduşe, Marius 
Danci, Dacian Ciodaru, Ioan 
Dorel Şchiopu ş.a. 
 
De asemenea, şi în ediţia din 
acest an a Galei Premiilor 
Exclusiv, o categorie aparte 
de premiere vizează mass-
media, urmând să fie 
acordate premii speciale 
pentru cel mai bun ziarist, cel 
mai bun ziar, cea mai bună 
televiziune, etc.  
 
În ediţiile noastre viitoare, 
vom reveni cu noi detalii 
legate de evaluiarea 
candidaţilor la unul din 
Premioile Exclusiv, precum şi 
cu informaţii privind data 
exactă a evenimentului.  
 

Luminiţa VINŢAN 
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Defilare cu torţe, de Ziua Unirii, la Vulcan 

La Vulcan, mândria de a fi român nu se 
clamează, ci se demonstrează. Ori de 
câte ori au ocazia, vulcănenii, 
impulsionaţi desigur de atitudinea celor 
care se află în fruntea comunităţii 
locale, marchează momentele 
importante ale istoriei noastre naţionale 
prin ceremonii care generează emoţie 
pentru toţi cei care, într-un fel sau altul, 
participă la acestea. 
 
La fel s-a întâmplat şi la finele 
săptămânii trecute, pe 24 Ianuarie, zi 
cu semnificaţie aparte în istoria 
României, când aniversarea a 165 de 
ani de la “Mica Unire” realizată de 
românii din Moldova şi Ţara 
Românească a scos vulcănenii în 
stradă pentru un inedit marş cu torţe pe 
bulevardul “Mihai Viteazu”. Câteva sute 
de vulcăneni, de la copii şi tineri, până 
la părinţi şi bunici s-au prins, la finalul 
marşului cu torţe, într-o mare horă a 
Unirii, în sensul giratoriu din imediata 
vecinătate a Primăriei municipiului 
Vulcan.  
 
“Noi, vulcănenii, avem un cult al istoriei 
pe care l-am moştenit de la străbunii 
noştri şi pe care înţelegem să-l păstrăm 
cu sfinţenie şi să-l transmitem mai 
departe, tinerilor, copiilor şi nepoţilor 
noştri. Am sărbătorit şi în acest an, aşa 
cum facem de o bună bucată de vreme 
încoace, ziua de 24 ianuarie, pentru a 
ne reaminti şi pentru a-i face şi pe cei 
tineri să înţeleagă că istoria modernă a 
României a început acum 165 de ani, 
prin actul unirii Moldovei cu Ţara 
Românească, act realizat de români cu 
sprijinul unei clase politice responsabile 
şi dedicate, avându-i în frunte pe 
Alexandru Ioan Cuza şi Mihail 
Kogălniceanu. Eu mă bucur că la 
ceremonia de evocare a actului Unirii 
de la 24 Ianuarie 1859 au venit la 
Vulcan atît de mulţi cetăţeni şi mai ales 
atât de mulţi tineri. Este un semn că 

oamenii înţeleg că datorăm libertatea 
de astăzi acelor oameni care, cu secole 
în urmă, s-au jertfit pentru acest ideal, 
pentru ca astăzi, noi să ne bucurăm de 
statutul unei ţări libere şi prospere”, a 
declarat primarul municipiului Vulcan 
ing. Gheorghe Ile. 
 
Ca în fiecare an, din coloana 
participanţilor la marşul Unirii de la 
Vulcan au făcut parte ofiţeri în rezervă 
ai Armatei Române, membri ai filialei 
din Valea Jiului a Asociaţiei Cadrelor 
Militare în Rezervă şi Retragere, dar şi 
componenţii structurii Poliţiei locale din 
municipiul Vulcan, precum şi fanfara 
municipiului Vulcan. Alături de aceştia, 
la defilarea cu torţe au participat sute 
de cetăţeni din municipiul Vulcan, din 
care foarte mulţi copii şi tineri.  
 
În avanpremiera acestui moment, 
primarul municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile a invitat vulcănenii la un 
Cinematograful Luceafărul, unde a rulat 
gratuit pentru toţi cei interesaţi, un 
interesant film istoric, mai puţin 
cunoscut publicului, intitulat “Rug şi 
flacără”, avându-i în rolurile principale 
pe îndrăgiţii actori Ion Caramitru şi 
Florin Piersic. “Încercăm să facem un 
obicei din a prezenta gratuit la 
cinematograf, în zilele de sărbătoare cu 
semnificaţie istorică aparte, câte un film 
istoric, pentru ca şi în acest fel să 
cultivăm spiritul respectului faţă de 
istoria românilor cât mai multor cetăţeni 
din comunitatea noastră, dar mai ales 
tinerilor”, precizează Gheorghe Ile.  
 
În ansamblu, putem concluziona că şi 
în acest an “Ziua Unirii”, aşa cum a fost 
ea marcată la Vulcan, confirmă faptul 
că acest oraş rămâne un etalon în 
Valea Jiului în ceea ce priveşte cultul 
eroilor şi respectul faţă de istoria 
românilor. 

Tiberiu VINŢAN 
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• Strategii pentru şefia Consiliului judeţean 
Hunedoara; 

• Judecătorii i-au dat voie lui Mircea Moloţ să 
meargă după provizii; 

• Pensionarii mineri cer demisia guvernului Ponta; 
• Dosare conexate în cazul Berbeceanu; 
• Sute de plângeri la Apa Serv pentru furtul de apă; 
• Biletul de adio al lui Neluţu Pantilimon: “Nu sunt 

un laş”; 
• Lupeniul renunţă la serviciile SMURD; 
• Ministerul Educaţiei joacă alba neagra cu 

garsonierele de la Liceul de Informatică din 
Petroşani; 

• Plumb vândut drept aur pe 6000 de lei; 
• Tonio Greblă a fost şi asociatul lui Alin Simota; 
• Avem mai mulţi şomeri şi se mai pregătesc alte 

noi concedieri; 
• 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 

800 de locuri de muncă disponibile 
în Spania, la cules de căpşune 

Agentia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă a primit din partea 
Firmei Surexport 
Compania Agraria SL cu 
sediul în Huelva, Spania 
o ofertă de locuri de 
muncă în vederea 
organizării unei selecţiei 
pentru domeniul agricol. 
Selecţia va avea loc în 
zilele de 28 şi 29 ianuarie 
2015, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Targu Jiu. 
 
„Angajatorul spaniol oferă un număr 
de 800 de locuri de muncă pentru 
recoltarea de căpşuni. Durata 
contractelor de muncă este de 
aproximativ 3 luni”, precizează 
directorul executiv al Agenţiei 
Judeţene de Muncă Hunedoara, 
Rodica Peter. 
 
Data estimată de angajare este 
15.02.2015, iar timpul de lucru este 
de 6,5 ore pe zi (cu pauză de o 
jumătate de oră), respectiv 39 de ore 
pe săptămână împărţite în 6 zile, 
ziua a şaptea fiind zi de odihnă, însă 
aceasta poate să nu coincidă cu 
duminica. Programul de lucru începe 
la primele ore ale dimineţii.  
 
Salariul oferit este de 39,48 euro 
brut/zi, conform Convenţiei colective 
aplicabile, urmând să fie plătit la 
fiecare două săptămâni prin transfer 
bancar. Contribuţiile datorate sunt 
2% impozit pe venit şi 113 euro 
asigurare socială. Cazarea este 
oferită de către angajator contra unei 
sume de 1 euro pe zi. 

Transportul către locul de muncă 
este asigurat de angajator şi se 
decontează din salariile pe care le 
va primi în timpul lucrat la firmă. 
Perioada de probă pentru 
persoanele selectate este de 15 zile, 
timp în care atât angajatul cât şi 
angajatorul pot rezilia unilateral 
contractul. Dacă în perioada de 
probă decizia de reziliere a 
contractului aparţine angajatului 
acesta va suporta din buzunarul 
propriu contravaloarea drumului de 
întoarcere. În situaţia în care decizia 
aparţine angajatorului, costurile 
repatrierii vor fi suportate de 
angajator. 
 
„Sunt solicitate persoane apte pentru 
munca la câmp. Persoanele care au 
fost selectate şi au lucrat la firma 
SUREXPORT în anul 2014 vor primi 
un contract nominal şi nu este 
necesară participarea lor la o nouă 
selecţie. Pot participa la selecţie atât 
persoane care deţin NIE cât şi 
persoane care nu au mai lucrat în 
Spania”, mai arată Rodica Peter.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Potrivit unui comunicat de presă emis de 
conducerea IPJ Hunedoara, în cursul anului 
2014 poliţiştii hunedoreni au derulat activităţi 
prin care s-a urmărit creşterea autorităţii poliţiei, 
asigurarea respectării legii, dar şi prevenirea 
activităţilor infracţionale. În acest sens, în baza 
documentărilor şi analizelor efectuate, 
activitatea poliţiei hunedorene a fost 
concentrată  atât pe combaterea faptelor de 
mare criminalitate  cât şi pe cele de mică 
criminalitate. 
 
Acordând conceptului de prevenire un rol 
important în asigurarea protecţiei reale a 
cetăţeanului şi bunurilor sale, în cursul anului 
2014 au fost organizate 93 razii şi peste 33.000 
de acţiuni şi  controale, în cadrul cărora au fost 
constatate  1.932 de infracţiuni (dintre care 
1.517 în flagrant). 

 
La începutul anului 2014, poliţiştii Serviciului 
Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase aveau 
în lucru 76 dosare penale, iar pe parcursul 
perioadei s-au înregistrat  122 dosare penale. 
Până la sfârşitul anului 2014 au fost soluţionate 
143 dosare, în prezent rămânând în lucru 55 
dosare penale. Cu ocazia activităţilor 
preventive, au fost ridicate în vederea 
confiscării 73 arme letale, 116 arme neletale, 
3.770 cartuşe de calibre diferite, 263 capse 
diverse, 0,400 kg pulbere de vânătoare, 20,3 kg 
articole pirotehnice, 7,96 kg produse de 
protecţie a plantelor, 45 kg deşeuri periculoase, 
8 kg carne de vânat şi 12 trofee de vânat.  
 
Structurile de investigaţii criminale, eficiente 
prin acţiuni punctuale, vizând prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor contra persoanei şi a 
patrimoniului. Eficienţa activităţilor punctuale 
desfăşurate pe linia prevenirii infracţiunilor 
contra patrimoniului au fost dovedite prin datele 
statistice care relevă scăderi semnificative faţă 
de anul 2013. Astfel, a scăzut numărul 
infracţiunilor de furt din locuinţă (-5,9%), a 
înşelăciunilor (-28,9%) şi  a stagnat numărul 
tâlhăriilor sesizate.   
 
Activitatea de constatare a infracţiunilor de 
către polițiștii structurilor de investigaţii 
criminale este cu mult superioară faţă de anul 
precedent, dat fiind faptul că, potrivit noilor 
norme procesuale, s-a început urmărirea 
penală „in rem” în majoritatea dosarelor.  Astfel, 
în anul 2014 s-a început urmărirea penală cu 
privire la fapte penale în 10.892 dosare privind 
infracţiuni judiciare, faţă de 2152(+8740) în 
2013 şi „in personam” în 1588 dosare, faţă de 
2.232(-644) în 2013. Ca măsuri preventive 
dispuse/propuse de poliţiştii structurilor de 
investigaţii criminale, au fost cercetate în stare 
de arest preventiv 67 persoane (din totalul de 
80), 9 arest la domiciliu (din totalul de 12), 28 
control judiciar (din totalul de 30) și 15 reținuți 
(din totalul de 31).   
 
De remarcat este faptul că, prin activităţile 
investigative complexe, poliţiştii hunedoreni au 
reuşit identificarea tuturor autorilor în cazul unor 
infracţiuni contra persoanei comise cu violenţă 

(omor, lovituri cauzatoare de moarte, tentativă 
de omor etc). Astfel, poliţiştii de la structurile de 
investigaţii criminale din judeţ, sub coordonarea 
procurorilor de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara, au reuşit identificarea 
autorilor în toate cauzele cu violenţă cu urmări 
grave, respectiv 5 omoruri, 6 tentative de omor, 
3 pruncucideri, 19  vătămări corporale. 
 
În domeniul protejării Patrimoniului Cultural 
Naţional, poliţiştii hunedoreni au constatat 30 
infracţiuni de furt, detecţii şi săpături 
neautorizate, nerespectarea regimului de 
ocrotire a unor bunuri şi 14 infracțiuni declinate 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba 
Iulia şi Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Orăştie, fiind cercetate 16 persoane, din care 2 
reținute, pentru care s-a dispus măsura 
controlului judiciar. Au fost desfăşurate activităţi 
procedurale prin delegare în 6 dosare penale 
ale Parchetului de pe lângă Curtea de apel 
Alba Iulia, în cadrul cărora au fost efectuate 22 
percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost 
recuperate 4775 bunuri culturale mobile, dintre 
care 10 tablouri, 3640 monede antice și 
medievale din aur, argint și bronz, 803 alte 
bunuri arheologice, dintre care trei plăcuțe 
votive din aur, precum și alte 460 bunuri 
culturale mobile.  

 
 Investigarea infracţiunilor de natură 
economico-financiară, o prioritate pentru 
poliţiştii hunedoreni. În perioada de referinţă au 
fost iniţiate 48 acţiuni cu efective mărite, 
împreună cu specialişti din cadrul altor instituţii 
publice competente, acţiuni care au vizat 
prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în 
domeniul producerii şi comercializării 
produselor agroalimentare, protecţia forţei de 
muncă, turism şi alimentaţie publică, construcţii, 
produse energetice. În urma acestor acţiuni au 
fost constatate 109 infracțiuni, dintre  care 90 
de evaziune fiscală.  
 
Din totalul faptelor  cu care Poliţia hunedoreană 
a fost sesizată, 10 % sunt de natură economico 
-financiară. Astfel, au fost înregistrate 1.657 
sesizări penale de acest fel. Pe acest palier, au 
fost efectuate cercetări într-un număr de 62 
lucrări şi cauze penale complexe, din care 56 
pentru fapte de evaziune fiscală. În anul 2014, 
s-a început urmărirea penală ,,in rem” în 2.527 
cazuri,  faţă de 108 cazuri în anul 2013.   
 
Combaterea evaziunii fiscale a fost în anul 
2014 un obiectiv prioritar. Au fost obţinute o 
serie de rezultate privind combaterea evaziunii 
fiscale, în toate cele 9 domenii prioritare. Astfel, 
prejudiciul recuperat a crescut cu 7%, au fost 
indisponibilizate bunuri în valoare de 
11.153.020 lei, numărul cauzelor penale care 
privesc grupuri infracţionale instrumentate a 
crescut cu 10%, iar numărul persoanelor 
cercetate faţă de care au fost dispuse măsuri 
preventive, a crescut cu 80%. Pe linie de 
evaziune fiscală au fost efectuate cercetări  
într-un număr de 914 dosare, şi a fost începută  
urmărirea penală “in personam” în 174 cazuri, 

iar pe linie de fraude vamale au fost efectuate 
cercetări într-un număr de 92 dosare penale şi 
a fost începută urmărirea penală ,,in personam” 
în 75 de cazuri. Pentru asigurarea recuperării 
prejudiciului identificat au fost instituite măsuri 
asiguratorii asupra unor bunuri în valoare de 
13.802.732 lei.  

 
 Criminalitatea stradală din judeţul 
Hunedoara este  în scădere cu 6,7% 
comparativ cu 2013, reprezentând 3,26% din 
totalul infracţiunilor sesizate la nivelul judeţului; 
un procent de 6,36% din infracţionalitatea 
stradală, fiind comisă cu violenţă. Poliţiştii  
hunedoreni au acţionat pentru asigurarea în 
cele 537 de unităţi şcolare de pe raza judeţului, 
a unui climat de siguranţă publică.  
 
Având în vedere Obiectivul stabilit la nivelul 
Uniunii Europene pentru perioada 2010-2020, 
respectiv Scăderea consecinţelor grave, ca 
urmare a accidentelor rutiere, poliţiştii din 
cadrul Serviciului Rutier Hunedoara, în cursul 
anului 2014, au desfăşurat 2.163 acţiuni 
specifice, au fost aplicate 66.691 sancţiuni 
contravenţionale, din care: 65.474 pentru 
abateri de la normele rutiere şi 1.217 la Legea 
38/2003, Legea 136/2003, H.G. 69/2012  şi 
O.U.G. 37/2007, au fost descoperite 1.225 
infracţiuni, din care 830 la regimul circulaţiei, iar 
în 2.790 cazuri au fost reţinute permise de 
conducere în vederea suspendării. De 
asemenea, s-a impus retragerea a 1.429 
certificate de înmatriculare ale autovehiculelor. 
 
În anul 2014, pe raza judeţului Hunedoara, s-au 
comis 174 accidente grave de circulaţie, 
soldate cu 51 persoane decedate şi 165 
persoane rănite grav. Astfel, comparativ cu anul 
2013, se constată că scade cu 19 numărul 
persoanelor rănite grav, numărul accidentelor 
grave rămâne acelaşi (174) şi creşte cu 24 
numărul persoanelor decedate. Principalele 
cauze generatoare de accidente rutiere grave, 
în anul 2014, au fost: viteza neadaptată la 
condiţiile de drum, traversarea 
neregulamentară a pietonilor şi neacordarea de 
prioritate.  
 
Interpretând datele statistice referitoare la 
activitatea poliţiştilor hunedoreni în anul 2014, 
putem afirma că acestea s-au situat peste 
media pe ţară în ceea ce priveşte activitatea de 
soluţionare a infracţiunilor, cea mai mare parte 
a sesizărilor cetăţenilor fiind finalizate prin 
identificarea şi tragerea la răspundere penală a 
făptuitorilor. 
 

Lucian ISPAS 

Bilanţul activităţii poliţiştilor hunedoreni pentru anul 2014 
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Tiberiu VINŢAN  
 
Din călătoriile noastre prin 
locurile pitoreşti ale patriei vă 
prezentăm azi un oraş aparte, 
cu totul special: cetatea 
Sighişoara.  
 
Aflată la o distanţă de aproape 
350 de km de Petroşani, pentru 
o vizită de o singură zi la 
Sighişoara trebuie să pleci la 
drum cu noaptea în cap.  
Traseul turistic poate trece prin 
Sibiu, deşi drumul este puţin 
mai lung, sau, pe varianta GPS, 
pe la Alba Iulia - Blaj - Copşa 
Mică - Mediaş. Oricare din 
aceste drumuri le-ai alege, 
destinaţia finală merită tot 
efortul, deoarece la Sighişoara 
şi în satele din împreujurimi, 
dacă timpul îţi permite, ai ce 
vedea. 
 
Cetatea Sighişoara este una 
dintre cele mai spectaculoase şi 
pline de mister cetăţi medievale 
încă locuite din Transilvania, 
reprezintând un veritabil  

monument istoric ce păstrează 
vie emoţia întâlnirii cu trecutul, 
călătorul descoperind aici o 
lume de un farmec  
nemaiîntâlnit. Este situată, aşa 
cum îi stă bine unei cetăţi, pe un 
deal. De acolo, de sus, din  
vârful cetăţii, panorama este 
spectaculoasă, oraşul nou  
aşternându-ţi-se la picioare  
exact aşa cum este: clasic şi 
modern, curat şi liniştit.  
 
După un tur prin oraşul nou (el 
însuşi sistematizat în deplin 
consens cu zona istorică) 
ajungem într-o parcare situată 
la poalele cetăţii. Accesul cu 
autoturismul în cetate este  
permis, dar “domnia” are un preţ 
de cost destul de piperat. La fel 
ca ceilalţi turişti, nu puţini !, o 
pornim încet, la pas, pe drumul 
pavat cu pietre şi după nici zece 
minute de urcuş suntem la 
porţile masive ce străjuiesc  
intrarea în cetate. Intrăm cu o 
uşoară grabă mânată de  
curiozitatea de a afla de ce 
Sighişoara este considerată ca 
fiind cea mai frumoasă cetate 
din Europa.   
 
Ştim deja că istoricul cetăţii este 
unul tumultos. Cu toate că pe 
teritoriul cetăţii s-au găsit  
vestigii dacice şi mai apoi  
romane, semn că strămoşii  
noştri locuiseră pe aceste  
meleaguri din cele mai vechi 
timpuri, înfiinţarea aşezării şi-o 
adjudecă saşii, prima atestare 
documentară a acesteia datând 
din anul 1298, când localitatea 
este menţionată sub denumirea 
germană de Schespurch. De 

atunci cetatea este pomenită în 
diverse documente istorice, 
dovadă a dezvoltării şi a  
importanţei crescânde a acestei 
localităţi. În anul 1367 este 
menţionată drept „civitas”, adică 
oraş, iar numele românesc al 
localităţii este înscris pentru 
prima oară în anul 1435 fiind 
adoptat din limba maghiară 
„Segesvar”, adică cetatea 
Segheş.  
 
Cetatea este celebră şi datorită 
turnurilor sale, nouă la număr, 
fiecare dintre ele fiind  
reprezentativ pentru o breaslă 
meşteşugărească. La început în 
număr de 19, breslele  
meşteşugăreşti din Sighişoara 
şi-au primit primele statute  
oficiale în anul 1376, având la 
bază legi şi obiceiuri mai vechi. 
Se luau măsuri pentru  
interzicerea măririi numărului de 
angajaţi, planificarea procurării 
materiei prime, pieţe de  
desfacere, etc. Concurenţa între 
bresle era acută, iar cea dintre 
breslele din diferite oraşe era 
de-a dreptul crâncenă. De 
exemplu, dacă lăcătuşii din 
Braşov aduceau la târgul din 
Sighişoara "lacăte şi broaşte 
proaste", lăcătuşii sighişoreni 
aveau dreptul să le confişte. Cu 
timpul, meşteşugarii devin tot 
mai înstăriţi şi ajung să aibă 

reprezentanţi în sfatul cetăţii, 
lucru care era rezervat iniţial 
doar patricienilor feudali. 
 
Primul meşteşugar care a ajuns 
să intre în sfatul cetăţii, cu 
funcţie de jurat, a fost un 
reprezentant al breslei aurarilor, 
Nikolaus, în 1393. Breslele au 
fost desfinţate în 1884 deoarece 
îşi pierduseră semnificaţia. 
Totuşi cetatea Sighişoarei mai 
păstrează intacte 9 turnuri, cel 
mai spectaculos fiind cel al 
ceasornicarilor, poate şi datorită 
jocului păpuşilor ce anunţă 
trecerea fiecărei ore sau poate 
a faptului că pe lângă acesta a 
funcţionat secole întregi 
primăria şi magistratura 
oraşului. 
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O altă locaţie demnă de vizitat în 
cetate este casa lui Vlad Dracul. 
Se ştie că între anii 1431 şi 1435, 
Vlad al II-lea Dracul, fiu al lui 
Mircea cel Bătrân, a locuit aici, 
aşteptând momentul prielnic urcării 
pe tronul Ţării Româneşti. În 
această perioadă el stăpânea 
regiunile din jur în numele regelui 
Ungariei, Sigismund de  
Luxemburg, în anul 1431 
născându-se şi fiul acestuia, nu 
mai puţin celebrul Vlad Ţepeş. La 
ora actuală casa adăposteşte un 
restaurant tradiţional şi o cofetărie 
cochetă, cu produse ale 
ciocolateriilor belgiene, având însă 
şi preţurile demne de centrul... 
Bruxellesului.  
 
Nu e zi de la Dumnezeu ca, în 
cetatea Sighişoarei să nu întâlneşti 
vizitatori străini şi autohtoni  care 
bat străzile pietruite, înguste, sau 
casele în care ambientul medieval 
este încă “viu”, pe care negustorii 
care te îmbie să le vizitezi fie şi 
doar pentru a cumpăra măcar un 

mic suvenir. Ici-colo, întâlneşti 
artişti care pictează sau cântă 
muzică veche, cu dedicaţie 
specială, pentru o monedă sau o 
bancnotă. Atmosfera este cu totul 
aparte şi după o vizită temeinică a 
părţii de jos a cetăţii, trebuie să-ţi 
iei avânt pentru a vizita... centrul.  
 
Acolo se află Biserica din Deal, 
unde se poate ajunge numai  
printr-un tunel, construit în anul 
1662, urcînd nu mai puţin de 175 
de trepte construite din grinzi mari 
de lemn, păstrate într-o excelentă 
stare până în zilele noastre. 
Lucru... nemţesc, zicem cu 
convingere ! Tunelul este cunoscut 
sub denumirea de scara şcolarilor, 
pentru că la capătul lui se găseşte 
o şcoală, astăzi Liceul German din 
Sighişoara.  
 
Biserica din Deal este cel mai  
valoros monument arhitectonic al 
cetăţii din Sighişoara. Pusă sub 
patronajul Sfântului Nicolae, 
biserica a fost construită între anii 
1345-1525, înglobând două 
construcţii mai vechi de pe platoul 
superior al dealului: o capelă 
romanică şi un donjon patrulater. 
Monumentul este valoros şi prin 
existenţa singurei cripte cunoscute 
în Transilvania aflată dedesubtul 
corului, ce conţine morminte din 
sec. XVI-XVIII. Biserica a fost 
parţial pictată în exterior şi integral 
în interior. În 1776 s-a decis să se 
distrugă pictura veche cu condiţia 
de a se realiza copii exacte pe 
pergament, din păcate dispărute 
între timp.  
 
Trăind preţ de o zi în atmosfera de 
basm a Sighişoarei, între localnici 

prietenoşi şi turişti veniţi din toate 
colţurile pământului, înţelegem de 
ce fascinanta cetate medievală are 
reputaţia de a fi un oraş încremenit 
în cea mai frumoasă perioadă a 
Evului Mediu. Un oraş care merită 
văzut şi revăzut, mereu. 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Cel mai integru om  
din lume, trecând pe 
lumea cealaltă, s-a 

dezintegrat.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Trei prieteni, povesteau, pe o bancă, 
în parc. Primul prieten zice:  
- Nevasta mea a văzut filmul cu cei 3 
purceluşi şi a făcut 3 copii. 
- Soţia mea a văzut filmul cu Albă ca 
zăpada şi cei 7 pitici şi a făcut 7 copii, 
zice al doilea. 
Al treilea prieten o ia la fugă şi, din 
mers, le spune celorlalţi: - Mă duc 
repede la cinema, că nevastă-mea 
tocmai ce s-a dus să vadă filmul cu cei 
101 dalmaţieni!  
*** 
Un englez la spovedanie: 
- Părinte, am păcătuit. Am păcălit un 
scoţian. 
- Fiule, dar ăsta nu e păcat! E un 
miracol!  
*** 
La piaţă, Ion vinde un cocoş. Un 
cumpărător îl întreabă: 
- Dar găinile le calcă? 
- Calcă găini, raţe, curcani, chiar şi 
porci! 
- Atunci de ce îl vindeţi? 
- De la o vreme se uită cam ciudat la 

mine...  
*** 
Pe terasa unei cafenele, se petrece de 
ceva vreme o scenă ciudată: un om şi 
un câine stau faţă în faţă, având între 
ei o tablă de şah. Mirat, un tip 
întreabă: 
- Cum, câinele dvs. ştie cu adevărat să 
joace şah? 
- Ştie pe dracu'! E a patra partidă pe 
care o pierde azi!  
*** 
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!  
*** 
-Cine din familia voastră este cel mai 
în vârstă? 
- Stră-stră-stră-străbunica. 
- Nu-i posibil aşa ceva. 
- Ba e po-po-po-posibil!  

Când te întrebi ce e brozba te 
gândeşti de două ori înainte să 
răpspunzi. Şi bine şi faci, pentru 
că oricum ai gândi-o tot eşti pus 
în încurcătură! Dacă cauţi în 
DEX, nu primeşti multe 
informaţii. Brozba este o plantă 
legumicolă comestibilă, cu 
aspect sferic, înrudită cu sfecla 

după unii şi napii după alţii.  
Cert este că în 1906, ZACH. C. 
PANTU  a publicat cartea 
“Plantele  cunoscute de poporul 
român”, unde spunea că: 
”Brozbele” cu semnificația 
”napi” se găsesc destul de rar 
în acest moment, fiind cultivate 
în zone restrânse din Banat 

(zona Caransebeş-Reşiţa) şi 
din Ardeal (zona Hunedoara 
– Valea Jiului).  
 
Mulţi confundă brozba cu 
sfecla furajeră, dar acesta 
are o culoare portocalie, este 
mai  
fibroasă, iar frunzele sunt 
total diferite.  

 
Dacă reuşiţi să faceţi rost de o 
brozbă, iată şi reţeta unei  
delicioase ciorbe. Pentru  
început se pune la fiert o  
jumătate de kilogram de coaste 
afumate. Se adaugă o ceapă, 
un morcov şi un ardei (toate 
mixate în blender). Brozba se 
spală, se curăţă de coajă şi se 

taie cubuleţe (cam cât un cub 
de zahăr). Se pune la fiert 
peste carnea afumată şi se 
sărează şi condimentează după 
gust.  
 
Este o ciorbă care se prepară 
extrem de uşor, dar al cărei 
gust este deosebit.  
Poftă bună! 

 

Ciorbă de 
brozbe cu afumătură 

 Fatalitate 
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ANUNŢ DE ANGAJARE 
Birou parlamentar senator Haralambie Vochițoiu 

angajează  

CONSILIER  

pentru cabinetul din municipiul Petroşani, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 90. 

Condiţii minime: 
– studii superioare de lungă durată; 
– cunoştinţe limbă engleză; 
– cunoştinţe de operare pe calculator; 
– permis de conducere categoria B; 
– disponibilitate la program flexibil; 
 
Cerinţe specifice: 
– comportament etic, rafinat, distins, cu tact, atent şi politicos; 
– polivalent, cunoştinţe peste medie în diverse domenii; 
– spirit organizatoric și cu aptitudini de coordonare; 
– capacitate de sinteză și analiză. 
Candidaţii interesaţi pot trimite un Curriculum vitae la adresa 
de e-mail hvochitoiu@yahoo.com până la data de 1 februarie 
a.c.  
 
Persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru a li se 
transmite tematica în vederea participării la interviul de 
angajare, la o dată ce va fi anunţată ulterior. 
 
Comisia de selecţie şi interviu va fi formată din: 
1. Haralambie Vochiţoiu – senator; 
2. Ramona Roşulescu – director cotidianul Gazeta de 
Dimineaţă; 
3. Cătălin Docea – director cotidianul Ziarul Văii Jiului; 
4. Tiberiu Vinţan – director Exclusiv Media Group; 
5. Gabriel Lungu – consilier juridic; 

Senatorul Vochiţoiu îşi caută 
consilier pentru cabinetul 

parlamentar de la Petroşani 

SNÎMVJ vrea mai puţine 
disponibilizări în 2015 

Teoretic, anul 2015 ar trebui 
să consemneze plecarea 
altor 694 de salariaţi din 
rândul celor care fac parte 
din structura Societăţii 
Naţionale de Închideri Mine 
Valea Jiului.  
 
De la teorie şi până la 
punerea în practică a 
programului de concediere 
colectivă din acest an, 
lucrurile ar putea cunoaşte 
însă modificări semnificative. 
Iar asta pentru că directorul 
general al societăţii, ing. 
Aurel Anghel a făcut deja, în 

baza estimărilor bugetului 
pentru anul în curs, o nouă 
socoteală. Calculele 
acestuia arată că SNÎMVJ 
poate face mai puţine 
concedieri în 2015, cifra 
avansată de acesta 
situându-se undeva la 350 
de persoane. “Am făcut în 
acest sens şi demersurile 
necesare către Comisia 
Europeană, care trebuie să 
ne accepte propunerile, 
bazându-ne pe rezultatele 
financiare bune pe care le 
avem, rezultate care ne 
permită să funcţionăm anul 

acesta fără a face numărul 
maxim de disponibilizări”, 
spune Aurel Anghel.  
 
În plus, zilele trecute a venit 
şi confirmarea faptului că 
SNÎMVJ a fost cuprinsă în 
lista societăţilor beneficiare 
de prevederile legislative 
privind asigurarea de 
venituri în completare pentru 
persoanele disponibilizate 
care nu întrunesc condiţiile 
de pensionare.  

Lucian ISPAS 

“Grupul de priteni” donează 500 de 
cărţi pentru Basarabia  
Mobilizaţi de jurnalistul Ileana 
Firţulescu, câţiva oameni de bine 
din Petroşani au constituit un 
grup, autointitulat “Grupul de 
prieteni”, cu intenţia declarată de 
a da o mână de ajutor cât mai 
multor semeni. 
 
În timp, acţiunile grupului de 
prieteni - din care fac parte 
jurnalistul Ileana Firţulescu, 
profesorul universitar Radu 
Sorin, directorul INSEMEX, dr. 
ing. George Artur Găman, 
doctorul Octavian Popescu, 
consilierii locali Lavinia Grigoriu 
şi Costel Postolache şi 
inspectorul ASVJ Mariana  
Popa-Costaş - au adus multă 
bucurie pentru oameni sărmani, 
pentru copii săraci şi bătrâni 
neputincioşi, dar şi pentru alţi şi 
alţi oameni pe care acest grup a 
găsit de cuviinţă să-i sprijine, atât 
cât le-a fost cu putinţă să o facă.  
 
Ultima “ispravă” a grupului de 
prieteni a fost consemnată chiar 
de Ziua Unirii când cei 7 prieteni 

au răspuns invitaţiei lansate de 
iniţiatorii Paltformei Civice 
“Acţiunea 2012” şi au donat 
peste 500 de carti cu tematică 
diversă (literatură română, 
istorie, beletristică, tehnică etc.) 
pentru românii din Basarabia.   
 
“Niciodată o carte nu prisoseşte 
în biblioteca unui om. Dar nu e 
bucurie mai mare pentru un 
român decât aceea să ştie că a 
putut fi alături de fraţii din 
Basabia, fie şi dăruind din toată 
inima o carte în dulcele grai 
românesc. Aşa am înţeles noi să 
sărbătorim anul acesta Ziua 
Unirii, răspunzând unei idei pe 
care am găsit-o chiar în paginile 
publicaţiilor dumneavoastră”, ne-
a declarat Mariana Popa Costaş.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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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      

Drumul produselor croşetate de la artă la utilitate, 
în viziunea jurnalistului Melinda Kelemen 
Când inspiraţia, talentul şi 
lucrul manual se întâlnesc în 
creierul unei femei harnice, din 
mâinile acesteia pot apărea 
lucruri minunate. O dovadă în 
plus a acestui adevăr este şi 
colecţia de pernuţe 
ornamentale şi cea de 
decoraţiuni pentru bucătării şi 
sufragerii corşetate de 
jurnalistul Melinda Kelemen din 
Petroşani.  
 
Dincolo de eleganţa produselor 
finite realizate, macrameurile 
Melindei Kelemen depăşesc 
statutul unor inedite lucrări de 
artă, având şi o latură cât se 
poate de utilă. Spre exemplu, 

pernuţele lucrate manuale, în 
diferite culori şi umplute cu puf 
siliconat pot fi folosite atât ca 
obiecte decorative cât şi ca 
perne pentru somn.  Sau, şi 
mai evidente sunt, în acest 
sens, husele croşetate pentru 
telefoane mobile sau pentru 
ţigări electronice şi instrumente 
de scris.  
 
Cel mai important este faptul că 
produsele artistei nu sunt 
destinate vernisajelor de artă, 
ci chiar celor care-şi doresc un 
accesoriu elegant, la un preţ 
rezonabil. Relaţii şi comenzi la 
melinda1e1kelemen@gmail.com  

Luminiţa VINŢAN 

Firma Microsoft a lansat un nou 
model de ochelari holografici, 
Windows HoloLens, care 
combină mai multe tehnologii şi 
permit utilizatorului să se mişte 
într-o realitate alternativă, în 
care are în preajmă 
transpunerea în 3D a unor 
imagini generate pe computer, 
relatează ziarul belgian 'Le Soir'. 
 
Noul produs, la a cărui 
dezvoltare a contribuit şi NASA, 
utilizează numeroşi senzori, de 
direcţie ţi orientare, cu ajutorul 
cărora experienţa este 
interactivă. Spre deosebire de 
căştile creatoare de realitate 
virtuală, utilizatorul de Windows 
HoloLens poate interacţiona 
direct cu hologramele, pe care 
le poate manipula cu ajutorul 
butoanelor care apar în faţa lui. 
Ochelarii care funcţionează fără 
cablu sunt destinaţi atât 
specialiştilor, cât şi publicului 
larg. (Agerpres) 

Ochelarii holografici 

Microsoft 


