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2 ACTUALITATE 

Dincolo de preocupările 
constante pentru 
soluţionarea problemelor 
care ţin de gestionarea 
serviciului public de 
alimentare cu apă şi 
canalizare din localităţile Văii 
Jiului, activitatea directorului 
general al Apa Serv Valea 
Jiului are în vedere şi 
derularea unor activităţi care 
ţin de respectul acordat 
oamenilor care şi-au dedicat 
întreaga activitate pentru 
bunul mers al acestei firme. 
Pentru toate aceste aspecte 
ale activităţii sale, Costel 
Avram este “Premiantul 
săptămânii.” 

Costel AVRAM 
Director general Apa Serv 

Din nefericire, Dumnezeu ne încearcă 
uneori, aducându-ne în faţa unor momente 
absolut inimaginabile. Un astfel de 
moment este şi cel pe care l-am trăit la 
aflarea tristei veşti că MIRCEA NISTOR, 
probabil unul dintre cei mai buni oameni 
din breasla jurnaliştilor Văii Jiului a trecut, 
brusc, în lumea de dincolo. Un final 
prematur şi nedrept pentru un om ca 
"pâinea lui Dumnezeu".   
 
Pe cât de şocantă, pe atât de nedreaptă 
este “întâmplarea” care l-a dus în lumea 
de dincolo pe Mircea Nistor, brusc, fără 
avertismente, într-un moment în care, 
acasă şi la serviciu, mulţi erau cei care 
aveau mare nevoie de el. 
 
Jurnalist fără pretenţii de vedetism, 
cunoscut şi apreciat pentru 
profesionalismul său, pentru seriozitatea 

cu care înţelegea să-şi exercite această 
profesie, Mircea Nistor a fost mai degrabă 
un model de viaţă. Prezenţă constantă în 
ultimele două decenii în audio-vizualul din 
Valea Jiului, Mircea Nistor a demosntrat că 
poate fi şi un condeier de excepţie. Ştirile 
realizate de Mircea se pot constitui oricând 
într-un manual de bune practici în 
jurnalism.  
 
Fără Mircea Nistor, presa din Valea Jiului 
rămâne, în mod categoric, mai săracă. Aşa 
cum fără Mircea Nistor, comunitatea 
jurnaliştilor din Valea Jiului rămâne mult 
mai tristă.  
 
Rămas bun, Mircea Nistor !  
Dumnezeu să te aibă în pază !  
 

 
Tiberiu VINŢAN 

Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi, deplânge trecerea 
prematură în nefiinţă a jurnalistului şi 
omului deosebit care a fost 

MIRCEA NISTOR 
şi adresează sincere condoleanţe 
familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească 
în pace ! 

Conducerea Colegiului Tehnic “Dimitrie 
Leonida” îşi exprimă regretul profund 
faţă de trecerea fulgerătoare în nefiinţă 
a celui care a fost un jurnalist onest, 
precocupat constant şi de activitatea 
şcolii noastre, 

MIRCEA NISTOR 
Dumnezeu să-l odihnească în pace ! 
Sincere condoleanţe familiei. 

Cu tristeţe în suflet îi aduc astăzi un 
ultim omagiu unuia dintre jurnaliștii de 
marcă ai Văii Jiului, 
MIRCEA NISTOR 
la trecerea sa prematură spre cele 
veşnice 
Sunt alături de familia greu încercată. 
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii 
şi să-l aibă în paza sa!   

Haralambie Vochiţoiu 

Petroşaniul aplică în programul 
naţional “Săli de cinema” 
Primăria municipiului Petroşani 
vrea să aplice, în cadrul 
subprogramului „Săli de Cinema”, 
derulat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Compania Naţională 
de Investiţii, un subprogram nou 
care ar putea să redea strălucirea 
Cinematografului „Victoria” din 
Petroşani.  
 
În acest sens, primăria a 
comandat deja efectuarea unui 
studiu tehnic pentru un proiect de 
reabilitare a cinematografului, 
care să indice cu exactitate ce 
trebuie făcut pentru 
refuncţionalizarea acestui obiectiv 
cultural. Documentaţia este 
finalizată şi urmează să fie 
supusă aprobării Consiliului local, 
astfel încât proiectul, estimat la 
peste 4 milioane de lei noi, să 

poată fi depus penrtu finanţare. 
Oficialii Primăriei Petroşani spun 
că documentaţia tehnico – 
economică elaborată pentru 
obiectivul de 
investiţii  „Reabilitarea şi 
modernizarea cinematografului 
Victoria din municipiul Petroşani”, 
care va fi supusă Consiliului Local 
pentru avizare, are la bază 
concluziile expertizei tehnice şi 
ale raportului de audit energetic 
întocmit la cererea municipalităţii.  
 
Pe de altă parte, pentru a putea fi 
inclus în programul derulat de 
CNI, sala de cinema ar urma să 
fie transmisă în folosinţă gratuită 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
prin CNI, pe toată durata 
construirii obiectivului.  
 

Lucian ISPAS 

Rămas bun, Mircea Nistor !... 
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Rezolvări şi sancţiuni pentru 
beneficiarii Apa Serv din  Uricani 
Ca urmare a aspectelor semnalate în 
cadrul audienţelor din 19 februarie 
2015 ale directorului general Apa Serv 
Valea Jiului  Costel  Avram, acesta  
şi-a luat angajamentul de a se deplasa 
împreuna cu o echipă a furnizorului de 
servicii de utilitate publică la domiciliul 
doamnei Elena Chelaru din Uricani, 
pentru a verifica la faţa locului situatia 
imobilului în care aceasta locuieşte, cu 
privire la aspectele semnalate privind 
contractul de furnizare a apei potabile 
cu S.C Apa Serv Valea Jiului S.A. 
 
În cursul săptămânii trecute, o echipă 
de la Apa Serv, condusă chiar de 
directorul general Costel Avram a fost 
prezentă, încă de la primele ore ale 
dimineţii, în oraşul Uricani,  în primul 
rând pentru a veni în întâmpinarea 
celor semnalate de doamna Chelaru 
la audienţele din săptămâna 
precedentă. „Am constatat situaţia de 
fapt de la faţa locului şi am decis că 
putem soluţiona problema, în mod 
favorabil pentru acest beneficiar. În 
fapt, doamna Chelaru  a fost 
debranşată de la reţeaua de 
alimentare cu apă, în urma acţiunilor 
organizate de Apa Serv pentru 
identificarea persoanelor rău-platnice. 
Am decis că doamna Chelaru poate fi 
rebranşată, în zilele imediat 
următoare, la reţeaua de apă potabilă 
a Apa Serv, aceasta obligându-se să 
îşi respecte angajamentul de plată şi 
contractul aflat în derulare”, a declarat 
directorul general ASVJ, Costel 
Avram. 
 
Cu un astfel de angajamanet asumat, 
şi ştiind că în cazul în care nu va 

respecta obligaţiile convenite, va fi 
pasibilă de debranşarea totală, 
doamna Chelaru s-a arătat extrem de 
mulţumită de înţelegerea manifestată 
faţă de cazul său de conducerea Apa 
Serv. „Nu am cuvinte, pot doar să vă 
spun că vă mulţumesc şi ma bucur că 
voi avea din nou apă”, ne-a declarat 
Elena Chelaru. 
 
Tot cu acest prilej, la Uricani, echipa 
ASVJ s-a deplasat şi la domiciliul unui 
alt beneficiar, doamna Zanfira Tatiana, 
care i-a solicitat, în direct la un post 
local de televiziune, directorului 
general Costel Avram, sprijin pentru a 
avea acces la apă. Din păcate, la 
domiciliul acesteia, situat într-un bloc 
de pe  Aleea Progresului, echipa de la 
Apa Serv  a constat cu stupoare că 
locuinţa acestui beneficiar era 
branşată la apă în mod ilegal. În 
acesastă situaţie s-a procedat 
automat la debraşare şi  i s-au pus în 
vedere doamnai Zanfira condiţiile 
legale şi condiţiil de plată pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru a 
mai putea bebeficia de serviciile Apa 
Serv, mai ales că pe numele său este 
înregistrată şi o datrorie restantă de 
peste 2200 lei, precum şi un dosar de 
judecată din anul 2011. 

Lucian ISPAS 

Acţiune culturală marca 
“Asociaţia Casa Pro Urbis” 

Asociaţia Casa Pro Urbis, în parteneriat cu Casa de 
Cultură a Studenţilor din Petroşani şi Şcoala 
generală “I.G. Duca” din Petroşani organizează, în 
perioada 3-10 martie, o expoziţie cu vânzare a 
lucrărilor realizate de micuţa artistă Maria Andreea 
Pop, dar şi de alţi elevi ai claselor de învăţământ 
special de la Şcoala generală “I.G. Duca”. Expoziţia, 
care va fi vernisată marţi, 3 martie 2015 începând 
cu ora 14,00 este găzduită de sala de arte plastice a 
Casei de Cultură a Studenţilor din Petroşani.  
 
“Aceasta este prima activitate din acest an derulată 
sub auspiciile Asociaţiei Casa Pro Urbis.  Ideea 
acestei expoziţii s-a conturat în cadrul Adunării 
Generale Extraordinară a Asociaţiei de săptămâna 
trecută,  adunare care a consemnat şi aprobarea 
programului de activităţi pentru anul 2015.  Prin 
organizarea acestei  expoziţii, dorim să venim în 
sprijinul acestor minunaţi copii, care prin arta lor ne 
demonstrează că deficienţele fizice nu înseamnă 
numai suferinţă, ci înseamnă o lume interioară plină 
de sentimente, un suflet uriaş şi o fantezie de 
neimaginat”, a declarat Eduard Wersanski, 
preşedintele Asociaţiei Casa Pro Urbis.  
 

Tiberiu VINŢAN 



4 EVENIMENT 

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 

SEDIUL SOCIAL - PETROŞANI 
Str. 1 Decembrie 1918 nr.120 
Petroşani (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.107.484 
Fax: 0254.540.158 
 
AGENŢIA VULCAN 
Str. N.Titulescu nr. 38 
Bl.4T-parter 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.716 
 
AGENŢIA PAROŞENI 
EM Paroşeni, str. Paroşeni 
nr.22 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.717 
 
AGENŢIA GIROC 
Str. Trandafirilor nr. 28A 
Giroc (jud. Timiş) 
Telefon: 0356.463.444 
 
AGENŢIA CURTICI 
Str. Revoluţiei nr. 18 
Curtici (jud. Arad) 
 
AGENŢIA BĂNIŢA 
Str. Băniţa nr. 201 
Băniţa (jud. Hunedoara) 

- Procedură simplă, rapiditate în obţinerea 
împrumuturilor; 
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; 
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; 
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de 
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse la 
împrumuturi; 
- Acordarea de ajutoare în situaţii speciale; 
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în 
serviciile oferite membrilor; 
- Flexibilitate în faţa situaţiilor sociale deosebite. 

AVEM SOLUŢII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE ! 

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      

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Relaţii la telefon 0722-807.221 



5 CULTURĂ 

“Utopia” tinerilor actori ai trupei “Theatron” de la Colegiul 
“Mihai Viteazu” din Vulcan 
Membrii trupei Teathron de la 
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul 
din Vulcan au oferit de 
Dragfobete, publicului 
vulcănean, un spectacol 
apreciat la scenă deschisă de 
sutele de spectatori care au 
venit să urmărească 
reprezentaţia de la sala 
cinematografului "Luceafărul".  
 
Printre aceştia s-a aflat şi 
primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile, care s-a arătat 
încântat de maniera în care 
tinerii din Vulcan pun în scenă 
piese de teatru, dar şi de 
talentul licennilor de la 
Colegiul "Mihai Viteazu".  
"Maniera în care aceşti tineri 
deosebit de talentaţi şi uşor de 
modelat de doamna profesoară 
Gabriela Sima au urmărit să 
transmită mesajul Iubirii, este 
nu doar o metaforă de scenă 
pentru o lume a unui viitor fără 
sentimente umane, ci şi un 
mesaj social cu o încărcătură 
emoţională deosebit de 
puternică (simţită din plin de cei 
prezenţi în sală). Piesa 
UTOPIUM, scrisă chiar de ei 

(practic o adaptare în registru 
vulcănean a unui scenariu de 
film pe care ei l-au văzut şi care 
i-a impresionat foarte mult) este 
o declaraţie directă a acestor 
tineri, adresată tuturor celor ce 
sunt ameninţaţi să îşi piardă 
sufletul prin meandrele 
societăţii tumultoase de 
astăzi...indiferent de vârstă. 

Chiar dacă acţiunea se petrece 
undeva departe, în sec.XXIII, 
tema abordată cu nuanţele de 
rigoare, este de maximă 
actualitate. Mesajul tinerilor 
liceeni este simplu: să nu uităm 

că suntem oameni, că avem nu 
doar dreptul la sentimente dar 
şi obligaţia de a ne cultiva 
sentimentele, dintre care cel 
mai nobil este desigur 
IUBIREA. Frumoşii noştri 

adolescenţi doresc să trăiască 
într-o lume din care ura şi 
războiul să dispară definitiv...iar 
pentru ei acest lucru nu este 
deloc o Utopie. Pentru trupa 
Teathron lucrurile sunt clare: 
sunt tineri, frumoşi, talentaţi, 
deştepţi, sensibili şi vizibil 
îndrăgostiţi - cel puţin de teatru. 
Le mulţumim că ne-au oferit 
acest prilej de a reflecta la cea 
mai grea temă a tuturor 
timpurilor: IUBIREA. Îi felicităm 
şi le dorim succes şi pe mai 
departe", a declarat primarul 
Gheorghe Ile. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Rock la “Barock” cu Nicu Covaci şi Moni Bordeianu 
Nicu Covaci şi Moni Bordeianu 
vor concerta în Valea Jiului, în 
ambianţa… rock a clubului 
„Barock” din Petroşani. Concertul 
va avea loc pe 7 martie 2015 şi 
face parte din turneul ”Vremuri – 
Remember the 60s” al celor doi 
fondatori ai celebrei trupe 
Phoenix. 
 
”Vremuri – Remember the 60s” 
este un concept care include 

înfățișarea celor doi fondatori 
Phoenix într-o ipostază rar 
întâlnită în decursul carierelor 
artistice, atât în ceea ce privește 
repertoriul cât și al modalității de 
prezentare. În anii 60 se pun 
bazele formației Phoenix, pe 
atunci Sfinții, revoluționând nu 
numai ideea evenimentelor live în 
Timișoara epocii dar și cifrele 
obișnuite în materia vânzărilor de 
albume la nivel național. Ceea ce 

avea să devină ulterior 
formația-mit a muzicii 
românești a debutat cu un 
repertoriu străin, 
neobișnuit vremurilor. 
 
În concertele turneului ”Vremuri”, 
Moni Bordeianu se întoarce în 
fața publicului împreună cu The 
Beatles, Rolling Stones, The 
Doors, Kinks, Byrds, Yes, și cu 
perioada Phoenix care l-a 

consacrat. Într-o interpretare de 
excepție a unei muzici de calitate, 
mereu actuale, realizează un pod 
peste timp nu numai pentru 
generațiile care au trăit fenomenul 
anilor 60, ci și pentru ascultătorii 
de toate vârstele care iubesc 
nemuritorii rock-ului clasic. (L.I.) 
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Procuroii DNA au pus sechestru 
pe averea primarului din Lupeni 

Veştile rele par să nu mai 
contenească pentru primarulk 
municipiului Lupeni. După ce 
prefectul judeţului Hunedoara, 
Sorin Vasilescu a fost nevoit să-l 
suspende din funcţie, ca urmare a 
consfinţirii măsurii de arest 
preventiv aplicate în dosarul “Gala 
Bute”, Cornel Resmeriţă ăşi vede 
acum şi averea pusă sub 
sechestru de procurorii 
anticorupţie. Lui Cornel Resmeriţă i 
se impută un prejudiciu de peste 
2,5 milioane de lei. „La data de 
11.11.2011, municipiul Lupeni a 
atribuit societăţii Termogaz 
Company un contract în valoare de 
10.896.359,11 lei, finanţat cu 
fonduri ale M.D.R.T., având ca 
obiect actualizarea proiectului 
tehnic şi executarea lucrărilor de 
alimentare cu energie electrică a 
Staţiunii turistice Straja. Inculpatul 
Cornel Resmeriţă, primarul 
municipiului Lupeni, împreună cu 
şeful biroului de achiziţii şi investiţii 
al primăriei, a atribuit contractul 
fără licitaţie publică, cu încălcarea 
dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006 
privind achiziţiile publice şi au 
supraevaluat, cu intenţie, valoarea 
contractului, deşi cunoşteau că 
valoarea reală a lucrărilor era de 
8.318.490 lei, aşa cum rezulta din 
proiectul tehnic pe care Primăria 
Lupeni îl realizase anterior. 
Diferenţa de 2.577.869,11 lei 
reprezintă prejudiciu pentru 
persoana vătămată municipiul 
Lupeni.  Cea mai mare parte a 
preţului, respectiv 8.100.000 lei, a 
fost achitată la data de 21.12.2011, 
folosind fonduri alocate de 
M.D.R.T. în regim de urgenţă, iar 3 
milioane lei din această sumă 
obţinută a fost transferată către 

S.C. Europlus Computers S.R.L., 
pentru acoperirea unui credit 
bancar contractat pentru 
organizarea unei “Galei Bute”. 
Diferenţa până la valoarea 
integrală a contractului a fost 
achitată în mai multe tranşe până 
la data de 19.09.2013”, au spus 
procurorii anticorupţie. 
 
Conform propriei declaraţii de 
avere, Cornel Resmeriţă este 
proprietarul unui teren de 300 de 
metri pătraţi, cumpărat în 1997 în 
localitatea hunedoreană Uricani. 
Mai are un teren, în municipiul 
Lupeni, cu o suprafaţă de270 de 
metri pătraţi, dobândit în anul 
1996, împreună cu fratele său, 
Marinică Resmeriţă. Tot la Lupeni, 
împreună cu soţia sa Lucia, 
primarul are un teren intravilan în 
suprafaţă de 155,16 metri pătraţi 
pe care l-a cumpărat în anul 2005. 
Totodată, Cornel Resmeriţă şi soţia 
sa deţin o casă de locuit în Lupeni, 
imobilul în suprafaţă de 265,05 
metri pătraţi fiind cumpărat în anul 
2005. Primarul din Lupeni şi-a 
construit, în perioada 1995-1996, o 
casă de vacanţă în suprafaţă de 
220 de metri pătraţi la Uricani. În 
perioada 1996-2003, soţia şi fratele 
primarului au cumpărat, în Lupeni, 
spaţii comerciale în suprafaţă de 
970 de metri pătraţi. Tot Cornel 
Resmeriţă este, din 2005, 
proprietarul unei case de vacanţă 
în staţiunea montană Straja în 
suprafaţă de 80,07 metri pătraţi. 
Are şi bijuterii în valoare de 7.000 
de dolari, un cont curent şi un 
depozit bancar în sumă de 32.000 
de lei. 
 

Lucian ISPAS 

Cercetat de DNA într-un dosar privind firma Euro Jobs, 
Senatorul Vochiţoiu acuză că dosaul său 
a fost fabricat de inculpaţii din dosarul 
“Gala Bute” 
Aflat în stadiu de cercetare 
şi audieri de aproape 3 ani 
de zile, dosarul în care firma 
Euro Jobs, care a aparţinut 
senatorului de Valea Jiului 
Haralambie Vochiţoiu este 
cercetată pentru posibile 
fraude cu fonduri europene, 
a fost readus recent în 
actualitate. 
 
Potrivit informaţiilor oficiale 
ale DNA, în ceea ce-l 
priveşte pe Haralambie 
Vochiţoiu  „se efectuează 
acte de urmărire penală  sub 
aspectul  săvârşirii 
infracţiunii de  folosire  ori 
prezentare  de  documente 
ori declaraţii false  având 
ca  rezultat obţinerea 
pe  nedrept de fonduri 
europene şi fals în  înscrisuri 
sub semnătură privată. 
Facem precizarea 
că  efectuarea urmăririi 
penale este o etapă a 
procesului penal 
reglementată de Codul de 
procedură penală, având ca 
scop crearea cadrului 
procesual de administrare a 
probatoriului, activitate care 
nu poate, în nici o situaţie, 
să înfrângă principiul 
prezumţiei de nevinovăţie”.  
 
Senatorul Haralamabie 
Vochiţoiu se apără şi spune 
că acest dosar este de fapt o 
făcătură a duşmanilor săi 
politici. “Pentru cei ce au 

încredere în mine, le spun 
că acest dosar a fost făcut în 
urmă cu 3 ani la comanda 
celor ce au jucat în Gala 
"Bute". Între timp, justiţia 
Divină şi cea românească, 
pe o parte i-a depus acolo 
unde le e locul... Am 
încredere că nu mai e mult şi 
lucrurile se vor clarifica, iar 
concetăţenii mei din Valea 
Jiului şi din judeţul 
Hunedoara vor distinge clar 
pe cei care au adus bani în 
zona noastră (printre aceştia 
îndrăznesc, pe baza 
rezultatelor, să mă trec şi pe 
mine!) şi infractorii care au 
furat bani din zona noastră 
aducând-o în sărăcia în care 
se zbate şi de unde, cu un 
efort comun, va trebui să o 
scoatem. Pentru noi şi 
pentru copiii nostri. Pe de 
altă parte, duşmanilor mei
(tot mai puţini în libertate...)
le transmit să nu se bucure. 
Adevărul va învinge 
întotdeauna !”, explică 
Vochiţoiu într-o postare 
publică pe o reţea de 
socializare.  
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25 de ani de CAR în judeţul Hunedoara 
Activitatea Caselor de Ajutor 
Reciproc (CAR) s-a dovedit a fi 
o necesară “gură de oxigen” 
pentru mii de oameni care, 
după 1990, şi-au dorit să-şi 
finanţeze dezvoltarea 
personală, apelând în acest 
scop, la împrumuturi. 
Simplitatea dar, în acelaşi timp, 
siguranţa, au fost ingredientele 
de succes ale sistemului CAR 
în ultimul sfert de secol.  
 
În data de 26 aprilie 1990 a 
avut loc conferinţa de 
constituire a Asociaţiei Caselor 
de Ajutor Reciproc ale 
Salariaţilor din judeţul 
Hunedoara, transformată 
ulterior în uniune. La vremea 
respectivă, cele 104 CAR-uri 

care au aderat la această 
asociere erau organizate în 
diverse intreprinderi şi instituţii 
şi chiar dacă, prin statut, şi-au 
declarat independenţa faţă de 
sindicate, unităţi administrative, 
partide etc., o bună perioadă de 
timp s-au mai confruntat cu 
încercări de subminare a 
independenţei şi amestec în 
activitatea de conducere din 
partea liderilor momentului.  
 
Din fericire, anul 1990 şi, mai 
ales, momentul de după 
constituirea Asociaţiei Naţionale 
a CAR şi a asociaţiei judeţene 
Hunedoara UJCAR, au început 
şi reglementări legislative 
pentru sistemul CAR, adoptate 
de unităţile afiliate. Cu un nou 
concept managerial şi cu o 
legislaţie specifică, noile 

instituţii financiare nebancare 
de tip CAR au câştigat tot mai 
mult încrederea oamenilor. În 
scurt timp, Uniunea CAR 
Hunedoara a devenit cea mai 
performanţă din România.  
 
La obţinrerea acestui statut au 
contribuit, în mod decisiv, 
măsurile manageriale adoptate 
cu responsabilitate şi asumate 
de toate unităţile CAR din judeţ. 
Dintre acestea, merită readuse 
în atenţie câteva: 
1. Realizarea procesului de 
informatizare completă a 
activităţii, astăzi casele afiliale 
uniunii dispunând de peste 200 
de sisteme informatice legate în 
reţea, de birotica auxiliară 
specifică oricărei instituţii 

financiare. 
2. Deservirea membrilor de 
către peste 200 de salariaţi 
proprii, mai mult de 2/3 dintre 
aceştia fiind absolvenţi de studii 

superioare în domeniul 
economic şi juridic, dar şi ai 
modulelor de specializare 
organizate de Institutul bancar 
Român, peste 30 dintre aceştia 
fiind deţinători ai Certificatului 
Bancar European.  
3. Externalizarea caselor de 
ajutor reciproc din întreprinderi 
şi instituţii şi schimbarea 
denumirii acestora, crearea 
unor case municipale şi 
orăşeneşti puternice, scutite de 
pericolul suportării 
consecinţelor declinului 
economic al firmelor 
proveniente. 
4. Modernizarea sediilor CAR şi 
transformarea lor în incinte 
primitoare, prieteneşti şi 
atractive, care se remarcă prin 
eleganţă, simplitate, 
funcţionalitate şi securitate 
deplină.  
5. Încurajarea fuziunii caselor 
mici în unităţi puternice şi 
performante, bine capitalizate, 
interesate de respectarea 
indicatorilor de performanţă şi 
de rating.  
6. Extinderea activităţilor în 
mediul rural. 
7. Dezvoltarea prestaţiilor de 
ordin social acordate membrilor 
în diverse situaţii speciale, de la 
ajutorul nerambursabil în caz 
de deces şi până la acordarea 
de burse de studii pentru copiii 
membrilor cu vechime 
importantă şi cu venituri 
modeste. 
 
La aniversarea celor 25 de ani 
de la înfiinţare, Uniunea 
Teritorială CAR Hunedoara 
numără 22 de case 
independente care reunesc 
peste 88.000 de membri, 
deţinând un fond social de 
204.496.838 lei, adică 
aproximativ 46 milioane de 

euro. Este relevant de 
asemenea faptul că, în ultimii 
10 ani, UTCAR Hunedoara s-a 
situat pe primul loc în cadrul 
clasamentului naţional al 
instituţiilor financire nebancare 
de acest tip, iar 5 dintre unităţile 
componente acesteia se 
clasează pe primele locuri în 
topul celor mai bune CAR-uri 
din România.  
 
Pentru a marca momentul 
aniversării celor 25 de ani de la 
înfiinţarea Uniunii Teritoriale a 
CAR Huneodara, a fost 
instituită şi o tombolă specială, 
la care sunt invitaţi să participe 
toţi cei peste 88.000 de membrii 
ai caselor de ajutor reciproc 
hunedorene. În cadrul tombolei 
sunt oferite 10 tablete 
electronice performante, 10 
biciclete, 10 televizoare 
moderne, 10 computere 
personale de tip laptop şi un 
autoturism. Tichetele de 
tombolă sunt distribuite de 
fiecare casă de ajutor reciproc 
membrilor săi, cu titlu gratuit. 
Tragerea biletelor câştigătoare 
se va face în data de 20 martie 
2015 la ora 12,00 în sala de 
şedinţe de CAR Unirea 
Hunedoara. Revendicarea 
premiilor se va face începând 
cu data de 25 martie 2015 la 
sediul UTCAR Hunedoara, str. 
M. Kogălniceanu nr. 4, etaj 2. 
Alte informaţii puteţi obţine 
accesând situl www.utcar.ro. 
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CAR PARÎNGUL INF deschide luni un nou sediu la Petrila 
 
Una dintre cele mai cunoscute şi apreciate 
unităţi de tip CAR din Valea Jiului - CAR 
PARÎNGUL IFN - îşi extinde aria de acoperire la 
nivelul Văii Jiului, prin inaugurarea unui nou 
punct de lucru. Acesta va funcţiona, începând 
de luni, 2 martie 2015 în oraşul Petrila, în zona 
centrală a oraşului, în vecinătatea parcului de 
lângă restaurantul “Căprioara”.  
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Stimaţi cetăţeni, 
 
Permiteţi-mi ca, la început de an, să vă 
readuc în atenţie câteva din lucrurile pe 
care am reuşit să le ducem împreună la 
bun sfârşit, în anul 2014. Într-un an 
dificil, cu foarte multe constrângeri, am 
reuşit să continuăm programul de 
modernizare şi dezvoltare al 
municipiului Petroşani, conform 
angajamentelor pe care le-am asumat în 
faţa cetăţenilor. Pentru reuşita acestui 
proiect m-am bucurat de susţinerea 
Consiliului local şi a echipei din 
administraţia publică locală, fapt pentru 
care doresc să le mulţumesc. 
Mulţumirile mele se îndreaptă însă, în 
primul rând, spre toţi cetăţenii 
municipiului Petroşani, pentru suportul 
lor constant şi pentru implicarea activă 
în viaţa comunităţii noastre. 
Iată, în doar câteva fraze, cele mai 
importante realizări ale administraţiei 
publice locale din municipiul Petroşani 
în anul 2014: 

 
Investiţii în cadrul 
administrării domeniului 
public şi privat 
 

● Am realizat lucrări de reabilitare a 
străzilor: Maleia, Lunca, Saşa, Măgurii, 
Uzinei, 1 Mai, Căprioarei, Pomilor, Muncii, 
Slătinioara, Ştefan cel Mare, Pârăieni, 
Şoimilor, Piscului, 1 Decembrie 1918, Mihai 
Viteazul, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, 9 
Mai, Independenţei, Oituz, Unirii, Aleea 
Poporului şi străzi din cartierele Colonie şi 
Aeroport ● Am executat lucrări de 
reabilitare termică a următoarelor blocuri de 
locuit: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 strada 
Păcii şi 63 str. 1 Decembrie 1918 contract 
în derulare ● Am finalizat construcţia 
telescaunului TS3 în masivul Parâng ● Am 
reabilitat reţelele termice şi aparatura 

aferentă de măsură şi control la SUP ● Am 
modernizat reţelele termice aferente PT 10 
şi reţelele secundare aferente PT 1A ● Am 
reabilitat instalaţiile de încălzire la Şcoala 
Dâlja Mare şi Piaţa Centrală (grup sanitar şi 
birouri) ● Am amenajat sensuri giratorii în 
intersecţiile str. 1 Decembrie 1918 cu str. 
Nicolae Titulescu  şi str. Mihai Viteazul cu 
str. Carol Schreter ● Am întreţinut sistemul 
de iluminat public iar pentru sărbătorile de 
iarnă am instalat echipamente electrice noi 
pentru iluminatul festiv ● Am înlocuit 
coloana de canalizare pe str. Muncii, 1 Mai, 
6 August şi Bazinului ● Am achiziţionat şi 
montat un ceas stradal în Piaţa Victoriei ● 
Am achiziţionat şi montat 7 filigorii pentru 
zona de agrement Brădet ● Am executat 
lucrări de reparaţii la scările de acces, în 
municipiul Petroşani, în următoarele locaţii: 
Colonie, str. Nicolae Bălcescu, Şcoala 
generală nr. 1, str. 1 Decembrie 1918, bl. 
67-69,  61-63, 69-71 şi 122-124, zona 
Târgului săptămânal ● Am reparat şi 
întreţinut fântânile arteziene din oraş şi am 
efectuat reparaţii curente la coloanele de 
alimentare cu apă potabilă ● Am amenajat 
18 puncte de colectare selectivă a 
deşeurilor cu pubele tip clopot ● Am 
reparat, întreţinut şi completat locurile de 
joacă pentru copii, am achiziţionat mobilier 
urban şi rastele pentru biciclete pentru 
dotarea parcurilor şi a centrului civic ● Am 
întreţinut zona verde din oraş, am plantat 
pomi ornamentali, tuia şi material 
dendrologic, am cosmetizat peste 600 
arbori. 
 
Investiţii din fonduri europene 
şi guvernamentale 
 
● Am realizat monitorizarea şi raportarea 
postimplementare pentru proiectele 
finanţate din fonduri europene finalizate în 
anul 2013● Am dat în folosinţă bazinul de 
înot din zona Aeroport ● Am început 
lucrările de realizare a investiţiilor în cadrul 
proiectului ,,Centrul Naţional de Informare 
şi Promovare turistică în municipiul 
Petroşani,, şi ,,Atelierele Hermes 
Petroşani-şanse reale în formarea 
profesională,, ● Am pregătit documentaţii 
tehnico-economice în vederea accesării de 
fonduri nerambursabile de la U.E. în 
perioada următoare. 
 
Fonduri pentru modernizarea 

sistemului de învăţământ local 
 
● Am executat, ca în fiecare an, lucrări de 
reparaţii curente şi de igienizare la toate 
instituţiile de învăţământ din municipiul 
Petroşani ● S-au efectuat lucrări de 
reparaţii la acoperiş la Colegiul 
Naţional ,,Mihai Eminescu,, Şcoala 
Gimnazială ,,I. G. Duca,, Şcoala 
Gimnazială nr. 2, PP3, iar la Sala de Sport 
a Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida,, s-a 
schimbat tarchetul şi s-a zugrăvit ● La PN2 
s-a reparat tavanul, la PP2 şi PN2 s-au 
amenajat săli de sport iar la PN2 s-au 
montat măşti la calorifere din pal melaminat 
 
Fonduri pentru cultură, culte, 
sport 
 
● Am derulat constant diferite evenimente 
cultural-artistice şi sportive pentru 
comunitatea locală şi pentru turiştii care 
vizitează această zonă ● Am organizat cea 
de-a XIII-a  ediţie a Zilelor municipiului 
Petroşani, Ziua Internaţională a Copilului, 
Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice, Ziua Educatorului, Târgul de 
Produse Tradiţionale - ediţia a IV-a, 
Festivalul Berii, Festivalul Colindelor -ediţia 
a V-a, Revelionul Pensionarilor 2015 şi 
Revelionul 2015 în aer liber ● Am organizat 
evenimente dedicate sărbătoririi unor zile 
cu semnificaţii deosebite: Unirea 
Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua 
Europei şi a Independenţei României, Ziua 
Minerului, Ziua Naţională a  României, Ziua 
Familiei, Ziua Verde, Ziua Mondială a 
Mediului ● Am acordat 11 titluri 
de ,,Cetăţean de Onoare,, şi 9 medalii ,,Pro 
Urbe,, ● Am premiat elevii şi sportivii 
merituoşi din municipiul Petroşani ● Am 
premiat 48 cupluri cu mariaj de peste 50 de 
ani de căsnicie ● Am început derularea 
proiectului ,,Tineri în Europa,,-proiect de 
prevenire a consumului de droguri în 
parteneriat cu Centrul Islandez pentru 
Cercetări şi analize ●Am sprijinit instituţiile 
de cultură, organizaţiile non-
guvernamentale, instituţiile de învăţământ, 
Universitatea din Petroşani în organizarea 
unor evenimente ● Am sprijinit cultele şi 
asociaţiile sportive care au solicitat 
finanțare nerambursabilă în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005 ● Am acordat o 
atenţie deosebită promovării şi păstrării 
tradiţiilor locale. 



9 ADMINISTRAŢIE 

Fonduri în domeniul social 
 
● Am acordat 193 ajutoare de urgenţă, 
în medie 135 porţii/lună la cantina de 
ajutor social şi 305 familii sau persoane 
singure au beneficiat de ajutor social 
până la finele anului 2014 ● Am acordat 
197 ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
cu combustibil solid (lemne şi cărbuni) 
şi am preluat 457 de cereri pentru 
încălirea locuinţei cu energie termică, 
gaze naturale şi energie electrică ● Am plătit în medie pe lună un 
număr de 470 asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu 
handicap grav ● Am acordat un număr de 20000 de tichete 
sociale în valoare de 10 lei/tichet pentru anumite persoane 
defavorizate, pentru combaterea şi prevenirea marginalizării 
sociale ● Am alocat fonduri pentru prevenirea marginalizării 
sociale şi un număr  de 11 burse sociale ● Am sprijinit asociaţii şi 
organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de 
asistenţă socială după cum urmează: Asociaţia de 
Voluntariat ,,Casa Pollicino,,; Organizaţia ,,Caritas,,-Centrul de 
Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu CIMAS; 
Organizaţia ,,Caritas,,-Centrul de Zi pentru Copii şi Tineri ,,Maria 
Stein,, ; Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,Sfânta Varvara,, ; 
Asociaţia Bunicii Văii Jiului-Centrul de Îngrijire Vârstnici Sfântul 
Pantelimon şi Nectarie,, ; Fundaţia Sfântul Francisc –Centrul de 
Zi Cor Jesu. 
 
Tuturor celor care şi-au dat concursul la obţinerea acestor 
performanţe şi la derularea cu succes a activităţilor 
administraţiei locale, le adresez sincerele mele mulţumiri. 
Este evident faptul că o condiţie esenţială pentru toate 
aceste realizări o constituie responsabilitatea cetăţenilor şi a 
agenţilor economici din oraşul nostru, care au înţeles să-şi 
achite cu conştiinciozitate obligaţiile faţă de bugetul local.  

 
În final, doresc să vă asigur că şi în anul 2015, activitatea 
mea şi a administraţiei publice locale de la Petroşani se va 
concentra pe continuarea proiectelor de dezvoltare locală 
care să aducă un mod de viaţă la nivel european pentru 
cetăţeni, dar şi pe abordarea de noi proiecte care să conducă 
la transformarea municipiului nostru într-o localitate de 
inters turistic naţional şi internaţional.  
 
Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
 

Cu deosebit respect şi consideraţie, 
 

Primarul dumneavoastră, 
Tiberiu Iacob-Ridzi 

Maria Balos – o viaţă în slujba Apa Serv  
A devenit deja o pe cât de 
inedită, pe atât de frumoasă 
practică a conducerii SC Apa 
Serv Valea Jiului ca, la 
despărţirea de oamenii care şi-
au dedicat o bună parte din 
viaţă şi din activitatea lor 
operatorului regional de apă şi 
canalizare din Valea Jiului, 
oameni care au ajuns la vârsta 
de pensionare, aceştia să aibă 
parte de o mică festivitate de 
mulţumire pentru aportul lor 
adus la evoluţia acestei firme.  
 
La fel s-a întâmplat şi astăzi, 
când directorul general Costel 
Avram a avut-o ca oaspete în 
biroul său de la Apa Serv pe 
doamna Maria Balos în chiar 
ultima zi de lucru a acesteia 
înaintea pensionării la limită de 
vârstă, după 20 de ani de 
muncă în cadrul acestei 
societăţi. “Cu prilejul 
pensionării, după o viaţă dăruită 
muncii, conducerea societăţii 
Apa Serv vă mulţumeşte pentru 
întreaga activitate şi vă  
doreşte, atât dumneavoastră 

cât şi celor pe care îi îndrăgiţi, 
multă sănătate, fericire şi să 
aveţi parte de cât mai mulţi ani 
de pensie, insoţiţi de satisfacţii 
şi bucurii”, i-a spus Costel 
Avram doamnei Maria Balos.   
 
În ultimii ani, doamna Balos a 
fost operator hidraulic la staţia 
de epurare a apelor uzate de la 
Dănuţoni-Aninoasa.  
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• Rata şomajului e în floare în judeţul Hunedoara; 
• Atenţie! S-au înmulţit înşelăciunile prijn telefon; 
• Se caută şef la SPADPP Ptroşani; 
• Ce “vrăji” au mai făcut consilierii locali din Petrila; 
• Caloriferele din Lupeni ard buzunarele cetăţenilor; 
• Cum să-ţi găsesşti un loc de muncă pe facebook; 
• Gunerele lui Moloţ a scăpat de arestul la 

domiciliu; 
• Ex-prefectul Costel Alic, la un pas de sentinţa în 

dosarul de delapidare; 
• Consilierul local PSD vasile Ion Simion este noul 

director al EM Petrila; 
• Primarul Resmeriţă a fost suspendat din funcţie 

chiar de finul său; 
• Contrabandă de 60.000 de lei; 
• Câştigătorul de la Vocea României, primit cu 

aplauze în centrul Devei, la festivitatea 
“Premianţii fără premiu”; 

• Răniţi la mormântul lui Arsenie Boca; 
• Bila albă / Bila neagră; 
• 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 

 Butulescu, redivivus 

Noi confirmări ale succesului literar, 
în Mexic şi Venezuela 
Internetul ne ajută să 
primim, instantaneu, ştiri 
din cele mai îndepărtate 
colţuri ale lumii. Ne 
bucurăm, sincer, când 
despre ţara noastră, dar 
mai ales despre Valea 
noastră se scrie, şi încă de 
bine.  
 
Spre exemplu, în publicaţia 
mexicană „IMaginAccioN” 
din 16 februarie 2015 este 
publicat un interesant 
articol despre aforistica lui 
Valeriu Butulescu, intitulat 
„Humorismo en 
serio” (Umor, la modul 
serios). Articolul poartă 
semnătura unui reputat 
publicist mexican, Raul 
Gonzales Pinto, doctor în 
comunicare al Universităţii 
din Ohio, master al 
Universităţii din Iowa în 
domeniul ziaristicii. Raul 
Gonzales Pinto se declară 
încântat de aceste 
aforisme, lucru declarat 
chiar din primul aliniat al 
articolului, a cărui 
traducere din spaniolă o 
reproducem mai jos: 
„Adevăratul umorist trebuie 
să trezească râsul la modul 
cel mai serios”, afirmă 
dramaturgul român Valeriu 
Butulescu, a cărui carte 
„Aforismos” a ajuns în 
mâinile mele prin 
bunăvoinţa Bibiotecii din 
Monterrey, mereu 
actualizată şi îmbogăţită, 
Am realizat o selecţie 
tematică a celor mai 
ingenioase maxime ale 
autorului. Ele constituie o 
adevărată bucurie şi hrană 
pentru spirit.” 

Aforismele lui Valeriu 
Butulescu au apărut în 
limba spaniolă într-o primă 
ediţie „Oasis de arena” 
publicată de Editura Casa 
de la Cultura Ecuatoriana 
„Benjamin Carrion” la 
Quito, în Ecuador, în anul 
2001 în traducerea lui 
Ulises Estrella. A doua 
ediţie, „Aforismos”, mult 
mai cuprinzătoare a fost 
scoasă în anul 2012 în 
Spania, la Alicante, de 
Editura „ECU” în 
traducerea doamnei dr. 
Catalina Iliescu Gheorghiu, 
profesor la Universitatea 
din Alicante. 
 
Aforismele în spaniolă s-au 
bucurat de o bună 
circulaţie, fiind prezente în 
zeci de mii de pagini, pe 
saituri în Spania şi în 
majoritatea ţărilor Americii 
Latine, ca Argentina, Chile, 
Peru, Uruguay, Venezuela, 
Columbia, Guatemala, 
Nicaragua, Mexic etc. 
Multe dintre ele pot fi 
regăsite ca traduceri din 
spaniolă în catalană, 
portugheză, creolă, bască. 
 
Câteva zile mai târziu, pe 
25 februarie 2015, regăsim 
referriri la creaţia literară a 
lui Valeriu Butulescu în 
revista VAN VIET, la 
Hanoi. Unchiul Google ne 
oferă generos şi traducerea 
titlului „Valeriu Butulescu 
(scriitor, România) şi 
literatura aforistică”. 
Articolul, semnat de Pham 
Viet Dao, director general 
în Ministerul Culturii de la 
Hanoi, în timpul său liber, 

traducător valoros. Pham 
Viet Dao a terminat, în 
urmă cu aproape patru 
decenii, filologia română la 
Iaşi. A tradus enorm, de la 
literatura română clasică 
până la cea modernă. În 
anul 2004 a publicat la 
Hanoi, la Editura VH N.X.B. 
VAN HOC o carte 
reprezentativă a 
aforismelor lui Valeriu 
Butulescu, cu un titlu 
aproape imposibil: THANT 
THAN VA TROM CUOP. 
Deşi au trecut 11 ani de la 
apariţie, aflăm cu bucurie 
că despre această carte 
încă se mai vorbeşte. 
Aforismele autorului din 
Petroşani traduse în 
vietnameză circulă 
constant pe net, fiind 
prezente în cca. 1000 de 
pagini.Articolul este ilustrat 
cu un grupaj reprezentativ 
de aforisme, din volumul de 
mai sus, traduse în 
vietnameză de Pham Viet 
Dao. În articol se face 
referire la circulaţia 
internaţională remarcabilă 
a acestor aforisme, traduse 
în peste cincizeci de limbi, 
dar şi despre activitatea de 
dramaturg a lui Valeriu 
Butulescu. (Al.H.) 
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Mărţişoare artistice de Ziua Femeii la galeria de artă 
“Iosif Tellmann” din Lupeni 
Nu mai puţin de 50 de lucrări 
artistice semnate de doamne şi 
domnişoare cu talent au fost 
vernisate, la finalul săptămânii 
trecute la Galeria de artă “Iosif 
Tellamnn” din municipiul 
Lupeni.  
 
Expoziţia denumită, în mod 
sugestiv ,,Expo Doamne’’, 
cuprinde peste 50 de lucrări 
realizate de doamne şi 
domnişoare din Valea Jiului, 
fiind dedicată venirii primăverii 
şi sărbătoririi zilelor de 1 şi 8 
martie. 
   
Cei prezenţi la vernisaj au putut 
admira lucrările artistice 
realizate de Mirela Vişan, 
Petronela Baldovin, Alexandra 

Cacovean, Claudia Cacovean, 
Angelica Pîrvu, Rodica Stoica, 
Maria Zborovski, Elena Luţaş, 
Minerva Pâs, Magdalena 
Simborean, Maria 
Stănilescu,Ileana Logo, Mirela 
Falticska, Maria Crişan, 
Elisabeta Rovinar, Elisabeta 
Kocsik, Sanda Puşcaş , Varuna 
Bucur, Maria Muller, Petronela 
Murg, Roxana Nastai, Gabriela 
Truş, Olga Lenghel, Diana 
Chelmu şi Antoneta Duban. 
 
Cronica plastică a 
evenimentului a fost realizată 
de prof.Ioan Ardelean. Seara 
culturală a fost completată de 
minirecitalul susţinut de soliştii 
cenaclului ,,Pas cu pas’’, 
Lorena Erjii, Anca Şerban şi 

Alexandra Suciu, coordonator 
Petronela Baldovin şi de 
poeziile Eugeniei Iatcovschi, 
dedicate de autoare feminităţii 

manifestate sub toate formele 
ei. 

Antoneta DUBAN 
Foto: Alexandra CACOVEAN 

Petre Drăgoescu, atletul ale cărui 
recorduri dăinuie de 30 de ani 
Zilele acestea s-au împlinit 
30 de ani de când atletul 
Petre Drăgoescu – astăzi 
unul dintre cei mai cunoscuţi 
specialişti din minerit şi viaţa 
politică locală din Valea Jiului 
– a consemnat un record 
naţional neegalat de nici un 
alt sportiv român. 
 
Pe 2 martie 1985, la 
Campionatele Europene de 
atletism de la Atena (Grecia), 
Petru Drăgoescu avea să 
câştige proba de 800 de 
metri cu un timp de 1 minut, 
47 se secunde şi 21 de 
sutimi, stabilind un nou 
record naţional al probei. 
Câteva luni mai târziu, la 
Jocurile Mondiale Universitare de 
la Kobe (Japonia), Drăgoescu 
avea să-şi doboare propriul 
record, obţinînd la aceeaşi probă 
de 800 de metri, un timp de 
1:45:41. 
 
De-a lungul carierei sale sportive, 

întreruptă din cauza unui nefericit 
accident (ruptură de tendon) 
petrecut în 1990, când avea 28 
de ani, Drăgoescu a stabilit 19 
recorduri naţionale la diferite 
probe de alergare.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Ultima dintre localităţile Văii 
Jiului care şi-a aprobat 
bugetul local pentru anul 
2015 este Uricaniul. La 
şedinţa ordinară a Consiliului 
local, aleşii din Uricani au 
votat bugetul local pentru 
acest an, în forma prezentată 
de primarul Dănuţ Buhăescu.  
 
Potrivit hotărârii de Consiliu 
local, municipalitatea din 
Uricani va avea parte în acest 
an de un buget local în sumă 
de 12.805.000 lei, sensibil 
mai mic decât cel din anul 
precedent. Chiar şi aşa, 
ambiţiile primarului oraşului 
Uricani, în ceea ce priveşte 
dezvoltarea comunităţii 
locale, rămân la fel de mari şi 
în acest an. Aşa se face că 
structura cheltuielilor 
bugetare este axată, în primul 
rând, pe derularea de noi 
investiţii şi pregătirea de 
proiecte în vederea accesării 
de noi fonduri europene 
nerambursabile.  
 
Principala direcţie spre care 
doresc să acţioneze 
autorităile locale din oraşul 
Uricani este aceea a aplicării 
pe noile programe europene 

care permit  derularea unor 
proiecte de investiţii care 
vizează reabilitarea termică şi 
estetică a unor blocuri de 
locuinţe. În acest sens, 
Consiliul local al oraşului 
Uricani a aprobat proiectul de 
hotărâre iniţiat de primarul 
Dănuţ Buhăescu, prin care 
urmează a fi realizate, cu 
finanţare de la bugetul local, 
documentaţiile tehnice 
necesare aplicării pentru 
Programul POR 2014-2020, 
în vederea obţinerii resurselor 
financiare europene pentru 
reabilitarea cât mai multor 
blocuri din Uricani. Pentru 
efectuarea acestor studii şi 
documentaţii, Consiliul local a 
aprobat alocarea sumei de 
170.000 de lei de la bugetul 
local. 
 

Lucian ISPAS 

12.800.000 de lei pentru Uricani 
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Grăbiţi să descoperim după o 
jumătate de secol de restricţii 
frumuseţile altor meleaguri, 
uităm că lângă noi, aproape, 
sunt atât de multe locuri de 
descoperit şi de văzut.  
Transilvania, ţara de dincolo de 
păduri, aşteaptă frumoasă, 
caldă şi cuminte să o 
descoperim aşa cum au 
descoperit-o şi cum o apreciază 
până şi vlăstarele regale ale 
Europei.  
 
Un astfel de loc este şi cel  
presărat de unicele vestigii 
medievale ale credinţei şi 
culturii transilvănene, bisericile 
fortificate. Despre bisericile 
fortificate din Transilvania se 
vorbeşte în toată Europa, iar mii 
de turişti vin din toate colţurile 
pământului, în fiecare an, să le 
descopere şi să le admire. Una 
dintre aceste minuni ale 
arhitecturii secolelor al XIV-lea 
şi al XV-lea este şi Biserica 
episcopală de la Biertan.  
 
Aflată la 10 km distanţă de 
drumul principal ce leagă 
Mediaşul de Sighişoara, pe 
frumoasa vale cu acelaşi  
nume, biserica fortificată Biertan 
este adesea ocolită de traficul 
turistic. Dacă însă eşti dispus să 
faci acest mic ocol în drumul 
spre vestita cetate a 
Sighişoarei, încă de la 

intersecţia spre Biertan eşti izbit 
de frumuseţea locurilor. Drumul 
curge printre câmpuri şi dealuri 
bine îngrijite, printre păduri  
curate, semn că oamenii de aici 
sunt la fel harnici şi cu respect 

faţă de întreaga fire care îi 
înconjoară, aşa cum au fost 
strămoşii lor cu sânge nemţesc. 
  
În acest peisaj de basm, undeva 
cocoţată pe un vârf de deal, îşi 
profilează de la mare distanţă 
impunătoarea-i statură de piatră 
biserica-cetate din Biertan. 
Dacă nu ai şti că Biertanul are 
rangul de comună, ai crede că 
te afli într-un mic orăşel, cochet 
şi prosper. Întreaga atmosferă 
este caldă şi primitoare, iar 
după forfota marilor oraşe aici 
poţi găsi o oază de linişte şi o 
gură de aer curat. Când 
întâlneşti asemenea locuri îţi dai 
seama că aici ai putea, fără 
zăbavă, să-ţi  trăieşti întraga 
viaţă „departe de lumea 
dezlănţuită”.  
 
Cu toate că te copleşesc prin 
simplitate şi decentă, aceste 
locuri mustesc, la tot pasul, de 

istorie şi legendă. Construită pe 
locul unei bazilici catolice, 
biserica de la Biertan a luat 
fiinţă în jurul anului 1490. 
Marele edificiu gotic, cu 
elemente renascentiste de 
baroc este înconjurat de trei 
rânduri de ziduri masive, cu trei 
mari curţi interioare. Aici se  
adăpostea întreaga suflare a 
localităţilor din jur atunci când 
erau ameninţaţi de pârjolul 
turcilor şi tătarilor şi tot aici a 
fost stabilit centrul episcopal al 
religiei dominante din sudul 
Transilvaniei de la mijlocul 
mileniului trecut. Astfel întreaga 
cetate era nu numai loc de 
rugăciune şi reculegere ci şi de 
adăpost în vremuri de restrişte.  
 
Biserica-cetate Biertan este 
prevăzută cu turnuri înalte din 
care observatorii puteau da 
alarma în cazul unei invazii.  
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Unul dintre turnuri este prevăzut 
cu un ceas al cărui mecanism 
original, creeat în secolul al 
XVI-lea a fost înlocuit cu un altul 
(funcţional şi astăzi !) în 1883.  
 
Interesant de văzut este şi 
Turnul Slăninii unde se păstra 
tradiţionala slănină săsească. 
Însă, în mod cert, dacă avem în 
vedere interesul oamenilor de 
astăzi pentru viaţa mondenă, 
unul din cele mai spectaculoase 
locuri, ce te poate pune pe 
gânduri, este la Biertan turnul 
numit “Închisoarea 
Matrimonială”. De fapt, aceasta 
este o încăpere simplă, de 
câţiva metri pătraţi, în care se 
află un pat, o masă, două 
scaune, o farfurie şi două 
linguri. Istoria spune că în 
această încăpere, cei care 
vroiau să divorţeze erau închişi 
pentru o perioadă de timp, să 
se mai gândească. Tot 
documentele istorice 
consemnează faptul că aici, în 
300 de ani, doar un singul cuplu 
a decis, după perioada de 
probă, că continue acţiunea de 
divorţ. 
 
După ce înconjori cetatea şi 
admiri priveliştea spectaculoasă 
din jur, este timpul pentru vizita 
în Casa Domnului. Biserica, 
spaţioasă şi elegantă, într-un 
spectaculos stil baroc, te 

întâmpină cu o multitudine de 
valori istorice inestimabile. 
Începând de la amvon, strane 
sau orgă, fiecare element îşi are 
propria sa poveste. Picturile de 
o rară frumuseţe sunt extrem de 
bine conservate, iar hrisoavele 
consemnează patul că altarul, 
împodobit cu picturi, este unul 
din cele mai mari altare poliptice 
din Transilvania, fiind construit 
de maeştri din Nurenberg şi 
Viena între anii 1483-1513.  

Uşa, care blochează Camera 
Tezaurului, construită în 1515, 
este la rândul ei o adevărată 
capodoperă inginerească. 
Prevăzută cu mecanisme  
complicate, aceasta se 
blochează simultan în 19 
puncte. Greu de deschis un 
asemenea seif, unii spun chiar 
imposibil.  
 
Similar, stranele construite din 
lemn de tei, tot în aceeaşi 

perioadă, sunt de o frumuseţe 
rară. De altfel, aici, totul este 
construit cu migală, constructorii 
lăsându-şi drept mărturie 
timpului câte o părticică de 
suflet. Lucru nemţesc, aş putea 
spune. Sau poate aşa am văzut 
eu lucrurile. Dar sunt convinsă 
că aşa o să le vedeţi şi 
dumneavoastră, dacă într-o 
bună zi, Dumnezeu vă va 
călăuzi paşii spre aceste 
meleaguri.  
 

Poposind la Biertan sau în 
oricare altă cetate fortificată din 
inima României, veţi înţelege de 
ce până şi prinţul moştenitor al 
tronului Marii Britanii se simte 
pe aceste meleaguri mai bine şi 
de ce Biertan, Viscri sau 
Saschiz îi sunt mai  aproape de 
suflet decât palatul 
Buckingham. Şi în mod sigur 
gândul revenirii într-o nouă 
vizită nu vă va mai da pace. 
 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Ea făcea ochiuri, iar el 
o sorbea din ochi.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
E vară şi foarte cald. Soţul iese din 
baie şi îi spune soţiei: 
-Iubito, e foarte cald şi trebuie să tund 
peluza. Ce crezi că ar spune vecinii 
dacă ies afară dezbracat? 
Soţia îl priveşte cu un ochi critic şi 
răspunde: 
- Vor crede că m-am casatorit cu tine 
pentru bani. 
*** 
 Secretara intră în cabinetul şefului şi 
spune: 
-De astazi voi avea salariul 1500 euro 
şi trei zile libere pe săptămână! 
Şeful cu sarcasm: 
-Şi cine a spus asta? 
-Ginecologul şi avocatul meu!  
*** 
Un tânăr vanzator de ziare este 
interpelat de un amic: 
- Dă-mi zece dolari până mâine. 
- Nu pot. Am un acord cu banca de 
vizavi. 
- Ce acord poate să aibă un amărât ca 
tine cu o bancă? 

- Ne-am înţeles ca eu să nu dau 
împrumuturi, iar ei nu vând ziare.. 
*** 
Un tip se plimba cu fiul sau pe stradă. 
La un moment dat, băieţelul salută un 
trecător.Tatal său îl întreabă: 
-De unde-l cunoşti? 
-E un ecologist. De câte ori mergi tu în 
delegaţie, vine pe la noi şi o întreabă 
pe mama:" E curat aerul pe aici?” 
*** 
 Începand de azi, eu voi face în locul 
dumneavoastră, scenele mai 
periculoase,îi spune cascadorul 
actorului. 
- Perfect! Atunci du-te acasă la mine şi 
spune-i soţiei că în seara asta vin 
foarte târziu. 
*** 
 EA : – Dacă ştiam cât eşti de sărac, 
nu mă mai măritam cu tine! 
EL : – Şi eu când îţi ziceam ca eşti tot 
ce am pe lume, de ce nu mă luai în 
serios?  
*** 

De cele mai multe ori suntem 
dispuşi să încercăm tot felul de 
reţete noi şi uităm să le mai 
folosim pe cele de pe vremea 
bunicii. O astfel de reţetă mi-a 
căzut sub ochi şi mi-am adus 
aminte de “gustul copilăriei”. 
Drept urmare am decis să o 
împărtăşesc şi cu dumneavoas-
tră.  
 
Pentru început se prepară un 
blat: cinci gălbenuşuri se freacă 
spumos cu cinci linguri zahăr, 
zahăr vaniliat şi praf de copt. 
Se adaugă spuma de la cinci 
albuşuri şi cinci linguri făină. Se 
coace un blat întro tavă  
dreptunghiulară tapetată cu 
hârtie de copt. 
 

Crema este delicioasă şi se 
prepară astfel: se freacă  
spumos 200 grame unt cu 150 
grame zahăr pudră.  
Se amsestecă apoi cu 250 
grame nuci măcinate, 250 
grame biscuiţi clasici măcinaţi 
la rândul lor, 50 ml lapte şi 
esenţă de rom. Dacă în locul 
esenţei se foloseşte rom (50 
ml), se renunţă sau se pune o 
cantitate mai mică de lapte. 
 
Blatul se unge cu un borcan de 
gem acrişor (eu îl prefer pe cel 
de vişine), iar deasupra se  
întinde cu o spatulă, crema. 
 
Prăjitura se glazurează cu 
glazură de ciocolată preparată 
din 250 grame ciocolată menaj 

sau ciocolată cu lapte topită pe 
aburi şi amestecată cu 20 
grame unt. După câteva ore de 
stat pentru ca aromele să se 
întrepătrundă, prăjitura se taie 
şi se poate servi alături de o 
ceaşcă de cafea aburindă. 
 
 Singurul neajuns al acestei 
prăjituri este numărul mare de 
calorii pe porţie datorate în  

special nucilor şi ciocolatei. Dar 
pentru că prăjitura este  
deosebit de gustoasă şi poate 
induce o stare de bine, se 
poate consuma o bucăţică în 
plus mai ales că primăvara vine 
cu paşi mărunţi, iar noi putem 
să facem şi puţină mişcare în 
aer liber. 
 
 Poftă bună! 

 

PRĂJITURA 
TATIANA 

Din dragoste 
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 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la 
radio şi televiziune, precum şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea 
situaţiilor de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Urmare a unei invitaţii lansate de 
Ionel zmău, preşedintele activei 
asociaţii “Les Amis de la 
France”, la Petrila au fost puse, 
la finele lunii februarie, bazele 
constituirii unei platforme de 
acţiune comună formată din mai 
multe asociaţii/fundaţii care 
activează la nivelul Văii Jiului. 
 
La reuniunea de constituire a 
platformei de asociaţii/fundaţii 
neguvernamentale, potrivit 
organizatorilor, au subscris deja 
Ion Barbu (Preşedinte, Fundaţia 
Culturală „Condiţia Română” - 
Petrila), Imre Szuhanek 
(Preşedinte, Asociaţia Ecologică 
„PetroAqua” - Petroşani), 
Cristian Ţopescu 
(Vicepreşedinte, Asociaţia „Pro 
Parâng” - Petroşani), Daria 
Moldovan, Mariana Tanaţcu 
(Organizaţia „Salvaţi Copiii” - 
Petrila) Cristina Leonte 
(Asociaţia părinţilor „Constantin 

Brâncuşi” - Petrila) Marius Heljiu 
şi Csaba Lorint (Universitatea 
Petroşani), Doru Codrea 
(Director, Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă - Petrila), Elena Gârjob 
(Şcoala IG Duca Petroşani) şi 
Clara ianc (Colegiul Economic 
Hermes Petroşani). 
 
“La prima noastră întâlnire 
publică au fost cunoscute 
activităţile acestor asociaţii, 
proiectele imediate... S-au 
înfiripat totodată câteva 
perspective de cooperare... 
S-a constituit - de facto - 
Platforma de asociaţii/fundaţii 
neguvernamentale din Valea 
Jiului”, a declarat Ionel Zmău, 
iniţiatorul acestui proiect care 
doreşte să pună în comun 
proiectele mai multor organizaţii 
neguvernamentale din Valea 
Jiului.  

 
Lucian ISPAS 

O nouă platformă a societăţii civile 
s-a constituit la Petrila 

Ziua Scriitorilor sărbătorită de 
PSD Petroşani 
Pentru al doilea an 
conmsecutiv, PSD Petroşani 
îşi propune să marcheze Ziua 
Internaţşională a Scriitorilor, 
alături de cei mai cunoscuţi 
condeieri din Valea Jiului. 
 
Evenimentul este programat a 
avea loc luni, 2 martie , cu 
începere de la ora 16,00 într-o 
ambianţă selectă, la Hotelul 
Onyx din Petroşani. Potrivit 

organizatorilor, mai bine de 20 
de scriitori care locuiesc în 
localităţile Văii Jiului vor lua 
parte la acest eveniment, în 
care politicienii din PSD 
doresc să le aducă un omagiu 
pentru talentul lor şi pentru 
rolul lor în viaţa comunităţii 
locale din Valea Jiului.  
 

LUCIAN ISPAS 
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Stimate doamne şi domnişoare 
din municipiul Vulcan 

 
Cu ocazia zilei de 8 Martie, ziua în care, 

odată cu sosirea primăverii, înfloresc  
cele mai dragi flori  - Femeile,  

vă exprim sicere urări de bine, de  
sănătate şi fericire alături de cei dragi.  

 
Fie ca toate speranţele dumneavoastră,  
care renasc odată cu venirea primăverii, 

să se împlinească. 
 

Vă doresc, din suflet, în numele meu  
şi al adminiostraţiei locale din  
municipiul Vulcan, un sincer  
“La mulţi ani” şi vă asigur 
 de întreaga mea admiraţie. 

 
Gheorghe ILE 

Primarul municipiului Vulcan 

Primarul oraşului Uricani Dănuţ Buhăescu 

 

 

Stimate doamne şi domnişoare, 
 
Vă doresc să aveţi puterea de  
a oferi celor din jur numai bucurii,  
iar frumuseţea sufletului 
dumneavoastră să o dezvăluiţi în 
întregime familiei, colegilor şi 
prietenilor. 

LA MULŢI ANI ! 

TIBERIU IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 

Am plăcerea de a le adresa tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor din Valea 

Jiului, dar în mod special colegelor 
noastre din cadrul INCD INSEMEX 
Petroşani, cele mai frumoase urări care 
li se cuvin cu ocazia zilei de 8 martie. 

Să fiţi iubite ! 
 

LA MULŢI ANI ! 
 

Dr. ing. George Artur Găman  
Director general INSEMEX Petroşani 

Vasile Tarţa Marcu 
Preşedinte 

Ing. Dumitru Răscolean 
Preşedinte  

CAR Parîngul IFN Petroşani 

Tututor colegelor noastre din cadrul 
CAR Unirea IFN Petroşani le dorim o 
viaţă frumoasă, clipe fericite, sănătate 
şi numai bucurii alături de cei dragi. 


