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Petroşaniul şi oraşul 
ungar înfrăţit Várpalota au 
stabilit ce au, împreună, de 
făcut şi în anul 2015 

Detalii în pag. a 9-a 

“Cupa Veteranilor” cea mai reuşită întâlnire naţională a veteranilor schiului din România 

Detalii în pag. a 16-a 

Detalii în pag. a 2-a 

Gheorghe Ile:  “Trebuie să învăţăm 
cu toţii că dacă vrem să avem un 
oraş curat, trebuie să acţionăm, nu 
doar să reclamăm !” Detalii în pag. a 5-a 

În Valea Jiului au fost desemnaţi noii 
lideri ai organizaţiilor locale PNL 

Detalii în pag. a 8-a 



2 POLITICĂ 

O iniţiativă legislativă mai mult 
decât necesară în contextul actual 
al lipsei locurilor de muncă pentru 
tineri, a fost lansată în dezbatere 
parlamentară de către senatorul 
UNPR de Valea Jiului, Haralambie 
Vochiţoiu. Acesta propune o lege 
prin care statul să subvenţioneze 
salariul oferit de angajatori pentru 
tinerii angajaţi pentru prima oară în 
cadrul unei unităţi economice. 
Pentru ideea de a propune 
Guvernului şi Parlamentului 
adoptarea acestei măsuri de 
stimulare a angajării forţei de 
muncă tinere, consdiderăm că 
senatorul Haralambie Vochiţoiu 
este “Premiantul săptămânii”. 

Haralambie VOCHIŢOIU 
Senator de Valea Jiului 

 
ASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI 

STRAJA-VALEA JIULUI 
Şi COMITETUL DIRECTOR 

anunţă membrii asociaţiei că în data de 20.03.2015, ora 
17,00 este programată derularea Adunării Generale Ordinare 
a Asociaţiei, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului 
Vulcan, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Raportul (darea de seamă) Consiliului de Administraţie 

pentru activitatea desfăşurată în anul 2014; 
2. Raportul Comisiei de cenzori; 
3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de rezultate 

şi anexe pentru anul 2014; 
4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli (BVC) pe anul 2015. Adoptarea Deciziei 
privind utilizarea (destinaţia) fondurilor; 

5. Diverse. 
În cazul în care Adunarea Generală din 20.03.2015 nu va fi 
statutară, aceasta se va reprograma pentru data de 
27.03.2015, ora 17,00 în aceeaşi locaţie. 
 

CONSILIUL DIRECTOR 

www.press-media.ro 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 

O iniţiativă legislativă de impact naţional porneşte de la senatorul Haralambie Vochiţoiu: 

 “Primul loc de muncă”, o lege necesară pentru stimularea 
angajării tinerilor 
Senatorul Haralambie 
Vochiţoiu, președinte al 
Departamentului pentru Muncă, 
Protecţie socială, Combaterea 
discriminării şi Relaţia cu 
sindicatele, împreună cu 
senatorul Constantin Popa, 
preşedinte al Departamentului 
pentru relaţia cu instituţiile 
europene şi Gabriel Lungu, 
secretar de stat în Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, au lansat în 
dezbatere publică proiectul 
legisativ „Primul loc de muncă“, 
iniţiat de UNPR şi susţinut de 
mai mulţi parlamentari PSD. 
 
Proiectul de lege urmărește 
facilitarea accesului la primul 
loc de muncă al tinerilor fără 
experienţă profesională, în 
scopul reducerii ratei şomajului 
în rândul acestei categorii, 

asigurarea tranziţiei rapide de 
la şcoală la piaţa muncii, 
stimularea cererii de forţă de 
muncă, precum şi acumularea 
experienţei în muncă. 
„Angajatorii care încadrează cu 
normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, tineri cu vârsta 
cuprinsă între 16 şi 29 de ani, 
vor primii lunar, pentru fiecare 
tânăr încadrat la primul loc de 
muncă, o sumă egală cu 
valoarea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată. Totodată, aceşti 
angajatori vor fi scutiţi de la 
plata contribuţiilor de asigurări 
sociale, pentru aceste 
persoane, pe o perioadă de 18 
luni. De asemenea, angajatorii 
sunt obligaţi să menţină 
raporturile de muncă ale 
acestora, cel puţin 36 luni de la 
data încheierii lor”, a explicat 
liderul senatorilor UNPR, 

Haralambie Vochiţoiu.  
 
Acesta se declară convins că 
proiectul „Primul loc de muncă” 
– alături de programele „Prima 
casă” şi „Prima maşină” – va fi 
un proiect revoluţionar pe piaţa 
muncii şi va asigura experienţa 
necesară pentru punerea în 
valoare a tinerei generaţii. 
“Acestă propunere legislativă, 
al cărei prim semnatar este 
chiar liderul UNPR, domnul 

Gabriel Oprea, Viceprim-
ministru, Ministrul Afacerilor 
Interne, alături de celelalte 
proiecte promovate de UNPR, 
va contribui şi la îndeplinirea 
obiectivului politic strategic al 
partidului privind atingerea la 
nivel naţional a 1 milion de 
membri până la alegerile din 
2016”, a mai declarat senatorul 
Haralambrie Vochiţoiu. 
 

Lucian ISPAS 
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Municipiul Vulcan face încă un pas înainte 
spre civilizaţia urbană prin construirea 
unui WC public subteran  
Decizia administraţiei 
publice locale de la Vulcan 
de a demara, în acest an, 
construcţia unui WC public 
în centrul localităţii a 
generat o serie de dezbateri 
publice, atât legate de 
costurile construcţiei cât şi 
de amplasamentul acestei 
investiţii.  
 
Dincolo de toate aceste 
puncte de vedere pro sau 
contra, necesitatea unei 
astfel de investiţii este 
incontestabilă, atât pentru 
cei care vor vizita Vulcanul 
în anii următori, ca turişti, 
cât şi pentru localnici, 
pentru care o investiţie de 
acest fel reprezintă încă un 
necesar şi important pas 
înainte spre civilizaţia 
urbană demnă de secolul în 
care trăim.  
 
“Toaleta publică pe care o 
vom construi va fi un 
exemplu pentru Valea Jiului. 
Totul va fi la standardele de 
modernitate europeană, 
construcţia fiind una 
subterană, iar dotările fiind 
de ultimă generaţie în 
domeniu, inclusiv cu 
instalaţii  sanitare cu senzori 
şi uscătoare pentru mâini cu 
aer cald”, ne-a declarat 
Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan.  
 
Faptul că această  
construcţie va fi una 
ultramodernă este confirmat 
şi de valoarea propusă a 
acestei investiţii, estimată la 
600.000 de lei. Primarul 
Vulcanului dă asigurări că 
lucrarea va fi cea mai 
modernă de acest fel din 
Valea Jiului şi va arăta 
precum alte lucrări similare 
din marile metropole ale 
lumii. “Nu facem un lucru de 
mântuială, ci o investiţie 
durabilă, modernă şi 
igienică la cel mai înalt 
standard. Din punct de 
vedere al construcţiei, vreau 

să vă spun că ea nu va 
afecta aspectul urbanistic al 
zonei pentru că va fi o 
construcţie subterană, care 
va avea desupra acoperiş 
cu terasă şi iarbă. Locatarii 

nu au de ce să-şi facă 
probleme, deoarece 
construcţia va fi la o distanţă 
de peste 8 metri de blocurile 
din zonă şi va beneficia de 
tot ceea ce înseamnă 
echipamente şi instalaţii 
sanitare de ultimă generaţie, 
inclusiv pentru filtrarea 
aerului”, mai arată 
Gheorghe Ile. 
 
Primarul consideră că 
investiţia este necesară şi 
arată că locaţia a fost 
aleasă în zona părculeţului 
din faţa blocului 1M1 de pe 
Bulevardul Mihai Viteazu, 
întrucât este foarte aproape 
de zona centrală de pe 
bulevard, de piaţă şi de 
primărie. Mai mult, studiile 
realizate de administraţia 
locală arată că aceasta este 
zona cu cel mai mare aflux 
de public din oraş. În plus, 
precizează Gheorghe Ile, 
anul acesta se va 
moderniza şi părculeţul din 
faţa blocului 1M1, iar cei 
care vor alege să petreacă 
aici câteva ore, fie că sunt 
oameni maturi, fie că sunt 
copii, au nevoie şi de o 
toaletă. “Dacă este să fim 
sinceri, atunci trebuie să fim 
de acord că lipsa unui WC 
public generează mult mai 
multe neplăceri şi pentru 
locuitorii din această zonă. 
Le reamintesc oamenilor că 

de nenumărate ori au venit 
la primărie reclamând faptul 
că, în spatele sau chiar pe 
scara blocului, oameni lipsiţi 
de bun simţ îşi fac nevoile. 
Odată cu existenţa acestui 
WC funcţional şi modern, 
astfel de probleme înclin să 
cred că vor fi eliminate. În 
plus, problemele pe care le 
au proprietarii din acest bloc 
la subsol, face ca în prezent 
mirosul de pe scara blocului 
să nu fie deloc unul plăcut” 
mai spune primarul Ile.  
 
În altă ordine de idei, 
primarul municipiului Vulcan 
spune că numărul celor care 
apreciază ideea 
amplasamentului ales 
pentru construcţia acestui 
obiectiv este mult mai mare 
decât al celor care contestă 
acest lucru. “Nu putem lua 
decizii care să mulţumească 
absolut pe toată lumea. De 
aceea ţinem cont de 
părerea majorităţii, iar 
majoritatea celor cu care am 
vorbit apreciază investiţia 
aceasta”, arată primarul 
Gheorghe Ile. Aşa se face 
că, dincolo de dezbaterile 
care vor mai exista până la 
finalizarea construcţiei, 
investiţia va fi scoasă la 
licitaţie în perioada imediat 
următoare. 

 
Tiberiu VINŢAN 

La Apa Serv Valea 
Jiului audienţele 

directorului general 
se lasă cu... investiţii  

A devenit deja un fapt firesc acela al 
răspunsului favorabil de care au parte 
cetăţenii Văii Jiului din partea conducerii 
SC Apa Serv Valea Jiului, atunci când 
problemele pe care le ridică în faţa 
directorului general Costel Avram sunt în 
măsură să-şi găsească rezolvarea. “Sunt 
multe cazuri în care oamenii vin la 
audienţe la Apa Serv pentru că au prins 
încredere că problemele semnalate 
conducerii societăţii, în cea mai mare 
parte, se soluţionează favorabil”, explică 
Costel Avram, directorul general al Apa 
Serv Valea Jiului.  
 
Un alt exemplu de acest gen este cel al 
locuitorilor de pe strada Izvorului din 
oraşul Petrila. Proprietarii celor 8 locuinţe 
de pe această stradă au văzut că alţi 
oameni care au apelat la Costel Avram 
pentru a rezolva probleme legate de 
serviciile de alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare, au găsit înţelegere. Au făcut 
la fel şi, într-o zi de audienţă, şi-au expus 
păsurile în faţa directorului general al Apa 
Serv Valea Jiului. “Am înţeles perfect 
problema acestor oameni şi, chiar dacă 
în acest caz a fost vorba doar despre 8 
gospodării, am aprobat derularea unei 
investiţii în înlocuirea reţelei de 
alimentare cu apă potabilă de pe strada 
Izvorului, astfel încât, după 5 zile de 
lucrări, oamenii din cele 8 gospodării 
beneficează acum de de apă potabilă pe 
reţele noi de alimentare”, spune Costel 
Avram, cu mulţumirea că încă o problemă 
a cetăţenilor din Petrila a fost rezolvată. 

Tiberiu VINŢAN 
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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 ! 

Tinerii angajaţi la mină şi-au început 
efectiv activitatea 

Tinerii angajaţi de Complexul 
Energetic Hunedoara au finalizat 
deja prima săptămână, în mod 
efectiv, la lucru, în activitatea de 
producţie.  
 
Potrivit proaspeţilor ortaci, prima 
zi de subteran a fost una destul 
de grea, nu atât datorită muncii, 
cât „primului contact şi adaptării 
la condiţiile de subteran”, aşa 

cum avea să ne declare unul 
dintre aceştia. 
 
CEH a angajat, în urma unui 
concurs la care au participat 
peste 600 de tineri din Valea 
Jiului, un număr de 60 de tineri 
pentru activitatea direct 
productivă din subteran, la 
minele viabile. 

Lucian ISPAS 

Apa Serv Valea Jiului continuă activitatea de recuperare a 
creanţelor de la rău platnici 
Chiar dacă balanţa comercială a 
operatorului regional de furnizare a 
serviciilor de apă potabilă şi canalizare din 
Valea Jiului este acum una pozitivă, 
conducerea societăţii nu a renunţat la 
activităţile de recuperare a creanţelor. 
Numai în ultimul an, din debitele restante 
ale consumatorilor rău-platnici, care 
însumau 20 de milioane de lei, au fost 
recuperate deja circa 5 milioane de lei.  
 
Acţiunea de colectare a creanţelor se 
derulează, potrivit reprezentanţilor Apa 
Serv Valea Jiului, pe mai multe paliere. “În 
primul şi în primul rând, punem problema 
în aşa fel încât să putem recupera datoriile 
prin bună înţelegere de la debitorii noştri. 
Sigur că sunt situaţii şi situaţii, în foarte 
multe cazuri am constatat că problemele 
de ordin social au condus la acumularea 
de datorii şi, vreau să vă spun că am găsit 
o cale de mijloc cu foarte mulţi oameni de 
bună credinţă, care ne-au demonstrat că 
vor să-şi plătească consumul curent şi care 

şi-au asumat angajamente de plată pentru 
datoriile acumulate în anii anteriori ca 
urmare a problemelor sociale şi economice 
de care au fost afectaţi”, spune Costel 
Avram, directorul general Apa Serv Valea 
Jiului. Acolo însă unde soluţia rezolvării pe 
cale amiabilă a recuperării facturilor 
restante nu a fost posibilă, angajaţii Apa 
Serv au trecut la o altă etapă, respectiv 
atenţionarea abonaţilor rău-platnici că, în 
cazul în care nu-şi vor achita facturile, 
urmează să fie debranşaţi. Unii au răspuns 
la acest ultim apel şi au încheiat 
angajamente de reeşalonare a datoriilor, 
alţii însă au ignorat avertismentul ASVJ. În 
astfel de cazuri, cu riscul afectării 
capitalului de imagine al societăţii, s-a 
procedat la debranşarea rău platnicilor.  
 
În activitatea serviciului de specialitate al 
ASVJ, au fost însă constatate şi situaţii în 
care unii consumatori au acumulat datorii 
din alte cauze sau care au preferat să se 
branşeze ilegal la reţeaua publică de 

alimentare cu apă potabilă. “În astfel de 
situaţii este greu să mai găseşti soluţii de 
compromis pentru a recupera pierderile 
cauzate societăţii. Dacă i-am lăsa pe rău 
platnici în pace şi nu le-am cere să 
plătească pentru serviciile de care au 
beneficiat, atunci am duce societatea de 
râpă. Am lăsa Valea Jiului fără apă sau cu 
apă la program cum era pe timpuri şi 
majoritatea populaţiei, oameni de bună 
credinţă, ar suferi din cauza unora care se 
cred mai presus de restul”, explică 
directorul general Costel Avram.  

Tiberiu VINŢAN 

Sursa foto: facebook 
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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 

Gheorghe Ile: “Trebuie să învăţăm cu toţii că dacă vrem să avem un 
oraş curat, trebuie să acţionăm, nu doar să reclamăm !” 
“Trebuie să ne învăţăm cu toţii 
că dacă vrem să avem un oraş 
curat, să trăim într-un oraş 
curat, atunci trebuie să 
acţionăm în acest sens, nu 
doar să reclamăm problemele 
semnalate !” Avertismentul 
aparţine primarului municipiului 
Vulcan, ing. Gheorghe Ile şi 
vine ca urmare a ştirilor 
publicate în presă şi difuzate la 
televiziunile locale, ştiri potrivit 
cărora cartierul Colonie din 
municipiul Vulcan este sufocat 
de gunoaie, iar administraţia 
locală nu face nimic în acest 
sens.  
 
Pentru a pune lucrurile pe un 
făgaş normal, primarul 
Vulcanului a invitat, tot 
săptămâna trecută, 
reprezentanţii presei să-l 
însoţească la faţa locului, 
pentru a vedea exact cum stau 
lucrurile. Opinia publică a aflat, 
în acest fel, că locuitorii din 
zonă nu doar că nu au 
contracte cu societatea locală 
care se ocupă cu colectarea 
deşeurilor, ci îşi aruncă fără 
jenă deşeurile, atât cele 
menajere, cât şi cele rezultate 
din arderea cărbunilor în sobe, 
la marginea drumului, în 

apropiere de calea ferată. 
Desigur, în apărarea lor, 
oamenii au găsit de cuviinţă să 
dea vina pe alţii: “Cei de la 
calea ferată vin cu volele să 
cureţe liniile şi împing 
pământul. Cât despre deşeuri, 
la noi cine are bidoane pentru 
gunoi are unde depune 
deşeurile, iar cine nu, nu...”, 
spune un locatar. 
 
Primarul Gheorghe Ile spune 
însă că majoritatea locuitorilor 
din acest cartier nu au avut 
contracte încheiate cu 
Pregoterm-ul. Cum serviciul de 
gospodărie şi management al 
deşeurilor este o activitate 
supusă unor rigori financiare, în 
mod evident cei de la 
salubritate nu pot strânge 
gunoaiele pentru cei care nu 
plătesc pentru acest serviciu. 
“Soluţia de rezolvare a acestei 
probleme care există în 
cartierul Colonie este foarte 
simplă. I-am informat pe 
cetăţeni că în momentul în care 
au încheiate contracte pentru 
ridicarea deşeurilor, 
Pregotermul îşi va face cu 
siguranţă datoria, aşa cum se 
întâmplă în celelalte cartiere ale 
Vulcanului, oraş cunoscut 

tocmai pentru gradul ridicat de 
curăţenie a domeniului public”, 
spune Gheorghe Ile.  
 
Primarul avertizează însă că, 
până când vor înţelegere că 
trebuie să plătească pentru 
serviciul de ridicare a 
deşeurilor, oamenii trebuie  
să-şi asume obligaţia de a nu-şi 
arunca gunoaiele la voia 
întâmplării, pe marginea străzii. 
Mai mult, Ile atrage atenţia că o 
decizie a Consiliului local 
stabileşte şi o serie de sancţiuni 
pentru cei care încalcă regulile 
şi sunt prinşi că aruncă 
gunoaiele în locuri nepermise. 
“Înainte de a aplica însă astfel 

de sancţiuni, am convenit să 
găsim o rezolvare pe cale 
amiabilă a problemelor din 
Colonie, legate de deşeuri. Am 
venit cu toate forţele de la 
primărie, cu utilaje şi, împreună 
cu cei care locuiesc aici, am 
reuşit să curăţăm zona, să 
lichidăm focarele de gunoi şi să 
facem ordine. Urmează acum 
să verificăm dacă oamenii vor 
păstra curăţenia sau dacă, 
peste alte câteva luni, ne vom 
trezi iarăşi cu reclamaţii că sunt 
gunoaie în Colonie”, mai spune 
primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile.  
 

Lucian ISPAS 
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Investiţiile făcute de Apa Serv Valea Jiului îşi arată eficienţa 
Spre deosebire de alţi ani, în 
această primăvară topirea 
zăpezilor şi vremea 
schimbătoare din ultima 
perioadă nu au blocat 
funcţionarea operatorului de apă 
şi canal din Valea Jiului.  
 
Desigur, aşa cum presa a 
semnalat în mod constant, pe 
lângă problemele cauzate de 
capriciile naturii, specifice 
acestei perioade, cei de la Apa 
Serv Valea Jiului s-au confruntat 
şi cu o serie probleme cauzate 
de cei care exploatează masa 
lemnoasă în zonă şi care, în 
activitatea lor, trag buştenii prin 
albia râurilor, determinând astfel 
o creştere a turbidităţii apei 
ajunge în bazinele de captare 
ale furnizorului local de servicii 
de alimentare cu apă potabilă 
pentru populaţie şi agenţi 
economici în Valea Jiului.  
 
După cum se ştie, pe baza 
fondurilor venite de la Uniunea 
Europeană, SC Apa Serv Valea 
Jiului SA , a derulat un proiect 
de reabilitare şi extindere a 
reţelei de apă potabilă şi 
canalizare aducând serviciile 
oferite consumatorilor din 
Valea  Jiului la un nivel 
corespunzător standardelor 
europene în materie.  
 
Una din investiţiile semnificative 
făcute de Apa Serv Valea Jiului, 
în cadrul acestui proiect 
european este şi cea care la 
Staţia de Tratare a Apei de la 
Jieţ (Petrila).  Graţie investiţiilor 
realizate, aceasta este acum 
cea mai modernă dintre staţiile 
de tratare a apei din Valea 
Jiului, inaugurarea noului 
obiectiv fiind materializată în 
vara anului trecut. Reamintim 
faptul că lucrările de reabilitare 
au început în anul 2012 şi au 
avut în vedere modernizarea 
fluxului tehnologic, prin 
construirea unui decantor 
lamelar, echiparea cu o 
instalaţie de clorinare modernă, 
doatarea staţiei cu instalaţie de 
recuperare a nămolului şi 
modernizarea laboratorului de 

teste din cadrul instituţiei (vezi 
fotografiile alăturate.  
 
Eficienţa acestor investiţii s-a 
simţit imediat după finalizarea 
lucrărilor când, în urma ploilor 
abundente din vara anului trecut 
care au generat probleme 
majore de infrastructură rutieră, 
viitura produsă pe râul Jieţ nu  
s-a resimţit, din fericire, şi în 
calitatea apei potabile de la 
robinetele oamenilor. Asta 
pentru că modernizările 
realizatre la staţia de tratare a 
apei şi profesionalismul 
personalului care o deserveşte 
au făcut posibil ca apa de la 
robinet să fie bună de băut.  
 
De asemenea, în această 
primăvară, nici turbiditatea 
ridicată a apei, cauzată de 
topirea zăpezilor şi a celor care 
exploatează lemn în zona 
muntoasă de pe albia Jieţului, 
nu au afectat  buna funcţionare 
a staţiei de apă de la Jieţ, iar 
acest fapt este încă o dovadă că 
invesţiile făcute în echipamente 
noi şi de înaltă performanţă au 
fost nu doar necesare, ci şi, 
după cum se vede, binevenite. 
 
SC Apa Serv Valea Jiului SA 
continuă, şi în cursul anului 
2015, programul de investiţii în 
reabilitarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare cu 
apă potabilă şi canalizare. În 
acest sens, deja au fost 

semnate documentele 
preliminare de accesare a unor 
noi proiecte finanţate din bani 
europeni nerambursabili.  
 
Dincolo de succesul 

incontestabil al investiţiilor 
realizate de Apa Serv Valea 
Jiului cu bani europeni, nu doar 
la Jieţ, ci şi în extinderea şi 
reabilitarea reţelelor publioce de 
apă şi canalizare ori în 
modernizarea staţiei de tratare a 
apelor uzate de la Dănuţoni, 
toate aceste investiţii au condus 
la clasarea SC Apa Serv Valea 
Jiului Petroşani pe primul loc în 
clasamentul instituţiilor care au 
adus bani europeni în Valea 
Jiului şi pe o onorantă poziţie de 

top în clasamentul naţional al 
operatorilor regionali de servicii 
de apă şi canalizare.  
 

Iulian OPRIŞ 
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Crucea Roşie Deva 
oferă on-line meditaţii 
pentru BAC 
Proiectul desfăşurat de Crucea Roşie subfiliala 
Deva, în colaborare cu ISJ Hunedoara şi care 
presupune desfăşurarea unor cursuri de pregătire 
pentru susţinerea cu succes a Examenului Naţional 
de Bacalaureat la disciplinele: limba şi literatura 
română, matematică, chimie, fizică şi biologie, 
beneficiază de o platformă de  
e-learning de tip Moodle, care este un website 
organizat în două părţi: o primă parte dedicată 
informaţiilor privitoare la Examenul Naţional de 
Bacalaureat, în care sunt puse la dispoziţia elevilor şi 
profesorilor informaţii complete despre desfăşurarea 
examenului, care includ aspecte legislative ale 
examenului şi calendarul de desfăşurare şi cea de-a 
doua parte, care este dedicată disciplinelor la care 
se organizează cursurile de pregătire prin intermediul 
Crucii Roşii, fiecare disciplină având creată o 
secţiune, în care sunt incluse deocamdată 
programele școlare valabile în anul 2015 pentru 
fiecare dintre aceste discipline, dar şi pentru 
discipline la care nu se organizează deocamdată 
cursuri de pregătire. Pe lângă aceste informaţii, sunt 
incluse subiecte date în anii anteriori la examen, 
însoţite de bareme, precum şi subiectele date la 
simularea naţională din martie 2015, la toate 
disciplinele, urmând ca în scurt timp să fie adăugate 
şi rezolvările acestor subiecte pe discipline.  
 
Pe parcursul derulării proiectului, platforma se va 
îmbogăţi cu materiale puse la dispoziţie de profesorii 
care sunt implicaţi în proiect, cu teste de evaluare pe 
care elevii le vor putea susţine de acasă şi la care 
vor primi notarea instantaneu, cu multe alte resurse 
utile atât elevilor, cât şi profesorilor. De asemenea, 
elevii vor putea rezolva teme propuse de profesori şi 
le pot posta la secţiunea corespunzătoare pe 
platformă, urmând ca ulterior aceste teme să fie 
corectate de profesori, tot prin intermediul platformei. 
De asemenea, se vor putea organiza, în măsura în 
care timpul şi tehnologia permit, întâlniri online între 
elevi şi profesori, sub forma unor webinarii (seminarii 
online) cu activităţi de asemenea de pregătire, care 
pot avea loc şi în afara programului propus de 
proiect.  
 
Accesul pe platformă se poate face fie prin logare ca 
vizitator cu vizualizarea în acest caz a secţiunilor 
deschise public, fie printr-un cont de utilizator care se 
creează la accesarea platformei şi care va permite 
accesarea şi a acelor resurse care nu sunt publice 
(de exemplu temele elevilor, teste şi notele obţinute). 
Platforma este actualizată permanent cu informaţiile 
care privesc Examenul Naţional de Bacalaureat şi se 
doreşte a fi o completare a proiectului, venind în 
sprijinul elevilor, atât la activităţile desfăşurate de 
profesori faţă în faţă cu elevii la sediul Crucii Roşii, 
cât şi pentru accesarea de resurse suplimentare şi 
desfăşurarea de activităţi online.  
 
Platforma este accesibilă pe Internet la adresa 
https://bacalaureatcrucearosie.moodle.ro/ şi poate fi 
accesată de pe calculator, telefonul mobil sau 
tabletă.  
 
Platforma este administrată gratuit de prof. Ana 
Nicoleta Avramescu, profesor de matematică 
implicat în proiect şi este pusă la dispoziţia 
proiectului gratuit de Moodle România, prin 
intermediul S.C. E-Learning & Software Arad, care 
este singurul partener autorizat pentru Moodle în 
România. 

Dan TERTECI 

Drepturile salariale ale bugetarilor, teme de 
discuţie la CES Hunedoara, în prezenţa 
ministrului Liviu Pop 
În cursul săptămânii 
trecute, la sediul Instituţiei 
Prefectului din judeţul 
Hunedoara, a avut loc 
şedinţa Comisiei de Dialog 
Social de la nivel judeţean, 
cu participarea ministrului 
delegat pentru Dialog 
Social, Liviu Marian Pop. În 
cadrul discuţiilor s-au 
desprins 3 teme importante, 
care au fost abordate de cei 
prezenţi. 
  
Proiectul legii salarizării 
unitare a personalului 
bugetar 
Ministrul delegat pentru 
Dialog Social, dl. Liviu 
Marian Pop, a apreciat 
consecvenţa organizării şi 
tematica adecvată a 
şedinţelor CDS din judeţul 
Hunedoara, subliniind faptul 
că ideea amnistiei fiscale, 
aplicată în 2014 în favoarea 
unor grupuri de salariaţi 
bugetari, a pornit din 
iniţiativa hunedorenilor. 
Referitor la 
salarizarea unitară a 
personalului din sistemul 
bugetar, demnitarul a arătat 
că există o comisie 
interministerială care 
analizează soluţii pentru 
mai multe variante ale 
sistemului de retribuire a 
acestei categorii de 
salariați. Ministerul 
Finanţelor şi Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice lucrează la 
realizarea unui proiect cu 
două variante, care va fi 
supus dezbaterii publice şi 
apoi prezentat în Parlament 
în vederea adoptării, pentru 
ca în 2016 să existe o nouă 
lege a salarizării. Se au în 
vedere  două variante de 
lucru, una în care se 
prevede modernizarea 
vechii legi a salarizării, și 
cealaltă care prevede o 
lege nouă a salarizării cu 
introducerea a 5 clase de 
salarizare după nivelul 

studiilor. 
 
În cadrul discuţiilor s-a 
subliniat faptul că legea 
actuală legea actuală a 
salarizării nu are o corelare 
bună cu nivelul salariului 
minim pe economie, care 
crează premisele unor 
puternice inechități, practic, 
prin creșterea salariului 
minim se ajunge ca anumite 
categorii de personal – 
salariaţi cu vechime și 
specialişti - să fie plătiţi la 
fel ca un necalificat angajat 
cu salariul minim pe 
economie, de aceea se 
impune o revizuire a 
reglementărilor din acest 
domeniu. 
  
Legea privind Dialogul 
Social 
S-a pus accentul pe faptul 
că acest act normativ se va 
revizui, va fi modificat, 
adaptat nevoilor reale 
numai cu sprijinul 
confederațiilor sindicale, 
care ar trebui să aibă 
negocieri în Consiliul 
Economic și Social, iar apoi 
să lucreze în comisii 
comune pentru a se ajunge 
la concluzii pertinente și 
viabile. Ministrul Liviu 
Marian Pop a invitat 
reprezentanţii 
confederaţiilor sindicale la 
schimburi de soluţii şi de 
propuneri legislative, astfel 
încât acestea să se 
regăsească în viitoarea 
reglementare care să fie 
una modernă, funcţională şi 

să pună la dispoziţie toate 
instrumentele de lucru 
necesare dialogului social. 
  
Finanţarea învăţământului 
preuniversitar 
Reprezentanţii sindicatului 
din învăţământul 
preuniversitar a arătat că 
este necesar să fie 
regândită finanţarea/elev, 
prin alocarea unor sume 
sporite „per capita”, 
respectiv pe elev, astfel 
încât activitatea să se 
desfăşoare cu asigurarea 
sumelor necesare. Liviu 
Marian Pop a arătat că 
până acum s-au găsit 
mereu sumele pentru 
salariile personalului 
didactic şi că susţinerea 
Educaţiei este o temă 
principală de preocupare a 
Guvernului. Anul acesta 
urmează să fie achiziţionate 
1.100 de microbuze 
şcolare, care vor fi 
repartizate în teritoriu. 
Ministrul a mai arătat că din 
banii plătiţi profesorilor, ca 
urmare a hotărârilor 
judecătoreşti de recuperare 
a unor restanţe salariale, se 
contribuie cu aproximativ 8 
procente, prin aplicarea 
impozitului pe salarii, la 
bugetele locale, sumele 
rămânând la dispoziţia 
Consiliilor  Locale, şi că 
acestea ar trebui dirijate 
către satisfacerea nevoilor 
de finanţare ale 
învăţământului local. 
 

Lucian ISPAS 
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În Valea Jiului au fost desemnaţi noii lideri ai organizaţiilor locale PNL 
Săptămâna trecută, în 5 din 
cele 6 localităţi ale Văii Jiului au 
avut loc şedinţele politice de 
constituire a noilor structuri de 
conducere ale PNL, în urma 
fuziunii liberalilor cu democrat-
liberalii. Potrivit hotărârii 
adoptate, în acest sens, de 
către Consiliul Naţional al PNL 
la 31 ianuarie 2015, 
conducerea executivă a noului 
PNL, în cadrul tuturor 
organizaţiilor teritorială, va fi 
asigurată de doi copreşedinţi şi 
un număr de membri ai Biroului 
Politic Executiv Local, în care 
locurile ocupate de liberali şi 
democrat-liberali sunt împărţite 
în urma unei formule de calcul 
care are la bază rezultatele de 
la alegerile europarlamentare, 
respectiv numărul de consilieri 
locali în exerciţiu.  
 
În Valea Jiului, noul PNL îi va 
avea drept lideri, la Petroşani 
pe Dorina Niţă şi Valeriu 
Butulescu; la Vulcan pe Alina 
Cârstoiu şi Florin Mârza; la 
Petrila pe Costel Avram şi 
Constantin Ramaşcanu; la 
Aninoasa pe Adrian Albescu şi 
Ilie Botgros; la Uricani pe 
Constantin Zaharia şi Vasile 
Pârvan.  
 
Din componenţa Birourilor 
Executive Locale, vor face 
parte, alături de cei doi  
co-preşedinţi şi următorii lideri 
locali ai PNL: 
PETROŞANI: Gabriela Monica 
Ailincăi, Adrian Breteanu, 
Mariana David, Petru 
Drăgoescu, Constantin 
Gheorghiu, Gabriela Golgoţiu, 
Liliana Lupu, Carmen Negrici, 
Alina Pavel, Vasile Pop, Daniel 
Blag, Claudiu Cornea, Maria 
Czane, Dana Damian, Amalia 
Dobre, Eusebiu Durbacă, 
Gabriel Kaszoni, Florin Mârza, 
Carmen Pinte, Cornel Pinte, 
Adrian  Rus. Lista este 
completată de supleanţii: 
Emeric Petroiu, Cristian Pintea, 
Nicu Rotaru, Paul Tivdă, Maria 
Butnar, Laura Mariş Lauran, 
Tamara Rus şi Steluţa Sitescu. 
VULCAN: Constantin Petrică 
Dragu, Daniela Boţoroga, 
Cristina Ştefania Izsak, Nicolae 
Petroi, Aurelian Dragu, Costel 

Mihai, Octavian Dumitrescu, 
Daniel Mihăiasă, Dan 
Marinescu, Nicolae Slăvei, 
Maria Perţ, Adina Brâncoveanu,  
Eugenia Bărbiţă, Gabriel 
Marinescu, Sonia Şerb, Vasile 
Faur, Şandor Orban. Lista este 
completată de supleanţii: 
Mariana Mihai, Ovidiu Drăgoi, 
Daniela Moraru, Dorin Burcia, 
Vasile Baleia, Elena Liciu şi 
Gabriela Nariţă.  
PETRILA: Petru Bălănesc, 
Doiniţa Maria Bălănesc, Daniel 
Preda, Iulian Opriş, Alin 
Săceanu, Gheorghe Avram, 
Ana Doda, Rolland Szedlacsek, 

Radu Chinţa, Lucian Claudiu 
Amza, Cristina Giangă, Cornel 
Preda, Victor Aleznauer, Doina 
Dragomir, Vasile Costache, 
Gheorghe Ianuş, Emanuel Ene 
Filip. Lista este completată de 
supleanţii: Gheorghiţă Stoica, 
Adorian Soare, Maria Mihaela 
Bîtcan, Lenuţa Iorga, Vasile 
Miclea şi Petre Băescu.  
ANINOASA: Gabi Bokor, 
Cristian Ştefan Fogel, Mihai 
Zaharia, Lidia Goia, Nicolae 
Vulc, Dorina Marinela Martin, 
Andreea Cocotă, Olivia David, 
Viorel Habian, Dumitru Bălăieţ, 
Lucian Corlan, Siminic Şerban, 
Vasile Dina David, Manuela 
Bogdan, Ion Postolache, Gigi 
Puşcă, Codruţa Vlaşin. Lista 
este completată de supleanţii: 
Florinel Dorinel Gaiţă, Doru 
Rancea şi Eugen Popa.  
URICANI: Elena Maxer, Ioan 
Sorin Danciu, Nicolae Petresc, 

Romeo Călin, Ioan Pavel, 
Beatrice Szilveszter, Rebeca 
Zaharia, Aurelian Maxer, Viorel 
Todea, George Mocăniţă, Viorel 
Botezan, Mirela Rădulescu, 
Nicuşos Cosma Stoi, Daniel 
Ionel Călin Rebeleş, Florinel 
Suciu, Ionel Coşnete, Mircea 
Mihăiasă, Rodica Hobiceanu, 
Ilie Nelu Cioată. Lista este 
completată de supleanţii: 
Mioara Popa, Ionela 
Dobârceanu, Viorel Olaru, 
Felicia Hanciuţa, Adrian Boicu, 
Silviu Boghiu şi Domnica 
Gherguţ.  
 
La şedinţele de constituire ale 
noilor echipe de conducere 
PNL din Valea Jiului au 
participat şi liderii organizaţiei 
judeţene a PNL, respectiv  
co-preşedinţii Bogdan Ţâmpău 
(deputat) şi Dorin Gligor 
(vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Hunedoara), precum 
şi vicepreşedintele Adrian 
David (vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean Hundoara) 
şi secretarul general al PNL 
Hunedoara, Liviu Antal. De 
altfel, trebuie menţionat faptul 
că, în şedinţa Biroului Teritorial 
de conducere a organizaţiei 
judeţene PNL Hunedoara, toate 
hotărârile privind desemnarea 
noilor echipe de conducere din 
Valea Jiului au fost validate în 
unanimitate de voturi. În 
perioada imediat următoare se 
va desfăşura şi şedinţa de 
constituire a noului Birou Politic 
Local al PNL Lupeni.  
 
“Practic, organizaţiile din Valea 
Jiului se numără printre primele 
din judeţ care au reuşit să 
finalizeze procesul de 
constituire oficială a noilor 
echipe de conducere din PNL. 
Avem peste tot în Valea Jiului, 
după cum lesne de poate 
constata din simpla lecturare a 
listei cu membrii din Birourile de 
conducere ale noului PNL, 
oameni onşti, oameni care şi-au 
confirmat această calitate, în 
politică dar şi în viaţă. Noi 
suntem convinşi că, până în 
2016 vor reuşi să le 
demonstrăm şi cetăţenilor din 
Valea Jiului că PNL este 
singura opţiune a lucrului bine 
făcut. Peste tot  în Valea Jiului, 
ca de altfel, peste tot în 
România”, a declarat Costel 
Avram, coordonatorul PNL în 
Valea Jiului.  

Tiberiu VINŢAN 
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Petroşaniul şi oraşul ungar înfrăţit Várpalota au stabilit 
ce au, împreună, de făcut şi în anul 2015 
Cea mai reuşită relaţie de parteneriat 
european a unei administraţii locale din 
Valea Jiului şi una dintre cele mai reuşite 
modele de succes în acest domeniu la 
nivel european, este vorba despre 
raporturile de colaborare dintre municipiul 
Petroşani şi oraşul Várpalota (din Ungaria), 
merg mai departe şi în 2015. În acest sens, 
ca urmare a propunerilor lansate de 
reprezentanţii Comisiei comune  
Petroşani-Várpalota, constituite încă din 
2012 la nivelul celor două administraţii 
publice locale, au elaborat “Programul 
comun de activităţi pentru anul 2015”. 
 
Documentul a fost semnat duminică, la 
Petroşani, de către primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi şi omologul său din localitatea 
înfrăţită, doamna Martá Talabér. La 
evenimentul găzduit de Primăria 
municipiului Petroşani au participat, alături 
de reprezentanţii delegaţiei maghiare, 
viceprimarul municipiului Petroşani, 
Nicolae Florin, secretarul Adrian Neagoe şi 
consilierul personal pentru Relaţii externe 
al primarului din Petroşani, Eduard 
Wersanski, acesta fiind de altfel şi liderul 
comunităţii maghiare din municipiul 
Petroşani.  
 
Programul de acţiuni pe care liderii celor 
două comunităţi locale l-au parafat pentru 
acest an cuprinde: 
* Participarea unei delegaţii oficiale din 
Várpalota în vederea semnării programului 
comun pentru anul 2015 şi participarea 
acesteia la sărbătoprirea Zilei Naţionale a 
Ungariei de către comunitatea maghiară 
din Petroşani (14-16 martie); 
* Participarea unei delegaţii oficiale din 
Várpalota la manifestările dedicate “Zilelor 
Municipiului Petroşani” (ultima săptămână 

a lunii mai); 
* Începerea colaborării la nivelul 
profesorilor şi elevilor, între Liceul Thuri 
György şi Şcoala de Arte din Várpalota, 
respectiv Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu” şi Şcoala Gimnazială “I.G. 
Duca” din Petroşani (primăvara anului 
2015); 
* Organizarea unei tabere şcolare pe bază 
de reciprocitate, cu grupuri de 20 de elevi 
şi 5 însoţitori. (20-25 iulie, la Várpalota; 21-
26 iulie, la Petroşani); 
* Vizita Asociaţiei “Prietenii naturii” din 
Várpalota în vederea cunoaşterii Munţilor 
Parâng (luna iunie sau iulie); 

* Participarea secţiei de handbal a Şcolii 
Sportive din Petroşani cu 15 sportivi la 
Cupa Cell din Várpalota (12-14 august); 
* Participarea secţiei de handbal a CS 
Várpalota, cu 15 sportivi, la turneul de 
handbal de la Petroşani (august); 
* Participarea a 5 sportivi din Petroşani la 
Concursul internaţional de semimaraton de 
la Várpalota (24 octombrie); 
* Participarea unei delegaţii oficiale din 
Petroşani la activităţile ocazionate de 
manifestările culturale de la Várpalota 
(octombrie); 
* Şedinţa de lucru a Comisiei comune 
Várpalota-Petroşani, în vederea elaborării 
programului de colaborare pentru anul 
2016 (noiembrie).  
 
Programul urmează a fi completat şi cu alte 
evenimente, mai ales generate de 
derularea unor proiecte europene în care 
cele două localităţi pot fi angrenate. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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• Procesul dintre Vasilescu şi Moloţ se mută la 
Tribunalul Alba; 

• Alin Simota - turnat chiar de omul său de 
încredere; 

• Soţia primarului din Lupeni se luptă în instanţă cu 
procurorii DNA pentru averea familiei; 

• Doi poliţişti din Petrila au fost medaliaţi la 
Campionatul de judo al MAI; 

• Lupeni: Bărbat atacat în plină stradă de doi 
necunoscuţi; 

• Monica Iacob Ridzi, cazată în aripa femeilor, la 
Spitalul Penitenciar de la Jilava; 

• Cornul şi laptele ar putea să dispară de pe 
mesele şcolarilor hunedoreni; 

• Semnăturile pentru graţierea Monicăi Iacob Ridzi 
- o iniţiativă a enoriaşilor ortodocşi din Petroşani; 

• Clădiri în pericol în centrul Petroşaniului; 
• Şase deveni au fost condamnaţi pentru fraude la 

vot; 
• Minunile părintelui 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 

“Singura soluţie, o nouă Constituţie !” 
Senatorul Haralambie Vochiţoiu este 
singurul parlamentar din judeţul 
Hunedoara ales să facă parte din 
Comisia parlamentară constituită 
pentru revizuirea Constituţiei. Acesta 
a participat, săptămâna trecută la 
prima reuniune din acest an a 
Comisiei comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru 
elaborarea propunerii legislative de 
revizuire a Constituţiei României, în 
cadrul căreia a fost ales noul 
preşedinte, în persoana senatorului 
PSD Ioan Chelaru. 
 
“Comisia şi-a propus ca până în data 
de 15 mai 2015 să definitiveze 
proiectul noii Constiuţii, urmând ca, 
în luna iunie, proiectul să fie discutat 
și aprobat de Senat astfel încât în 
perioada octombrie - noiembrie 
2015, acesta să poată fi discutat şi 

aprobat de Camera Deputaţilor. 
Invit şi pe această cale pe toţi cei 
interesaţi să trimită propuneri, prin 
telefon la numărul 0354 111 347 sau 
la adresa de e-mail: 
cabinet.haralambievochitoiu@gmail.
com”, a declarat Haralambie 
Vochiţoiu. 
 

Lucian ISPAS 

Restricţiile de circulaţie prin Defileul 
Jiului reintră de azi în vigoare 
Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România anunţă 
participanţii la trafic că în 
perioada 15 martie – 15 iunie 
2015, în vederea executării 
lucrărilor de reabilitare, se 
închide circulaţia rutieră pe 
DN 66 în Defileul Jiului, de la 
Aninoasa la Bumbeşti Jiu. 
Restricţia se aplică în toate 
zilele săptămânii (mai puţin 
duminica), între orele 07.00 – 
19.00, cu excepţia intervalului 
orar 12.00 – 14.00, în care va 
fi permis exclusiv traficul 
autovehiculelor cu masa 
maximă de tonaj de 7,5 tone, 

precum şi a autovehiculelor de 
transport persoane.  

Pentru relaţia Târgu Jiu – Petroşani 
şi retur, circulaţia va fi deviată pe DN 
67 Târgu Jiu – Râmnicu Vâlcea - DN 
7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeş – 
Simeria - DN 66 Simeria- Haţeg – 
Petroşani. (L.I.) 
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Eşti înscris pe City Scan, deci exişti ! 
City Scan va deveni, în scurt timp, cel mai 
complet ghid realizat în folosul firmelor şi al 
consumatorilor. Pot fi aflate informaţii 
despre cele mai bune oferte , locuri sau 
servicii din oraş, prin folosirea unei baze de 
date, comentarii, fotografii, localizare pe 
hartă cu coordonate GPS, date de contact 
etc. City Scan este un ghid pentru orice 
domeniu de activitate,iata cateva exemple:  
 
� Gastronomic- baruri şi restaurante din 
oras.  
� Turistic - hoteluri, hanuri, cabane, 
pensiuni, campinguri în diferite destinaţii 
turistice din România.  
� Cabinete medicale.  
� Service-uri şi spălătorii auto, magazine 
de piese auto etc.  
� Magazine indiferent de profil, inclusive 
mall-uri.  
� Destinaţii turistice din zonă şi din toată 
ţara. 
� Companii de taxi.  
� Instituţii finaciare. 
� Utilităţi.  
� Staţii de carburanţi, etc .  
 

City Scan îţi oferă, în câteva secunde, un 
ajutor pentru indentificarea şi descrierea 
altor obiective căutate. Şi nu ne oprim aici, 
City Scan va fi prietenul tuturor. Al celor 
care îşi vor renova casa, al celor care 
caută un profesionist dintr-o anumită 
ramură sau al celor care caută un loc de 
relaxare. Toate vor fi aici. Avem 
restaurante, baruri, magazine, furnizorii de 
servicii, atracţii, spitale, clinici de 
frumuseţe, cinematografe, teatre ,etc. 
  
AVANTAJELE utilizării City Scan:  
� Suntem în toată ţara. 
�Utizatorii vă pot identifica afacerea cu 
uşurinţă , comod, sigur şi exact.  
� City Scan dispune de geolocalizare 
integrată.  
� Ghidul este proiectat şi pentru mobil.  
� Aplicație pentru telefoane cu sistem de 
operare Android , IOS ,Windows. Aplicaţie 
gratuită, utilă şi uşor de exploatat de către 
oricine.  
 
� Preț imbatabil (1 euro/lună) 12 euro + 
tva /an pentru un obiectiv City Scan – Un 
Click şi afli tot !  

Înscrieri în perioada 15 martie – 30 aprilie. 
Lansare 1 mai 2015. 
 Contact : info@cityscan.ro 
Mai  ulte detalii pe: www.cityscan.ro 
 

Levente GERGELY 

UDMR Hunedoara şi-a desemnat delegaţii la Congres şi a adopat 
planul de acţiune pentru 2015-2016 
Consiliul Reprezentanţilor 
Judeeni (CRJ) ai UDMR 
Hunedoara, întrunit, sâmbătă, 
la Deva, într-o şedinţă festivă 
cu ocazia aniversării Revoluţiei 
paşoptiste, a desemnat 
delegaţii la cel de-al 12-lea 
Congres al UDMR şi a adoptat 
planul de acțiune al organizaţiei 
judeţene pentru perioada 2015-
2016. Prezentă la reuniune, 
Hegedüs Csilla, secretar 
general adjunct pentru cultură 
al UDMR, a vorbit despre 
importanţa Congresului UDMR. 
”Va trebui să planificăm 
împreună noi căi, să identificăm 
noi posibilităţi, prin care să 
putem consolida încrederea 
comunităţii maghiare în UDMR. 
Trebuie să punem un accent 
mai mare pe comunicarea cu 
tânăra generaţie”, a afirmat 
Hegedüs Csilla.  
 
La rândul său, Iuliu Winkler, 
preşedintele UDMR 
Hunedoara, a prezentat un 
raport al activității organizației și 

apoi planul de acțiune pentru 
anul 2015-2016. ”Pentru 
perioada următoare, avem 
nevoie de un plan de acţiune 
mai cuprinzător care să se 
întindă pe perioada următorilor 
2 ani, pentru că, după 
Congresul din luna aprilie, 
UDMR va declanşa pregătirea 
pentru anul electoral 2016 în 
care alegătorii vor decide atât 
în alegerile locale, cât și în cele 
parlamentare. În judeţul 
Hunedoara, scopul nostru este 

să menţinem prezenţa noastră 
în administraţia locală şi 
sperăm că noua lege 
electorală, în cazul în care 
Parlamentul va decide 
revenirea la alegerile pe liste 
judeţene, ne va acorda o bună 
şansă pentru a câştiga un 
mandat de parlamentar din 
judeţul Hunedoara”, a spus Iuliu 
Winkler.  
 
Planul de acţiune dezbătut şi 
adopat sâmbătă are ca primă 

prioritate consolidarea 
învățământului în limba 
maghiară în județul Hunedoara. 
La şedinţa festivă a CRJ a 
participat şi o delegaţie din 
Várpalota - oraş din Ungaria 
înfrățit cu municipiul Petroşani - 
condusă de primarul Talabér 
Márta, ai cărei membrii au 
sărbătorit, anul acesta, Ziua 
Naţională a Ungariei (15 martie) 
împreună cu maghiarii din 
Valea Jiului.  

Lucian ISPAS 



12 REPORTAJ 

Reportajul nostru din această 
ediţie îşi propune să vă ducă, 
prin cuvinte şi imagini alese, 
exact în “inima” României. 
Undeva, pe drumul dinspre 
Sibiu către Braşov, cam pe la 
jumătatea drumului, pe malul 
Oltului şi străjuită de Munţii 
Făgăraşului se aşterne  o 
aşezare cu rădăcini adânci în 
istoria noastră milenară.  
 
Este vorba despre Făgăraş, 
municipiu care nu poate fi privit 
decât prin prisma regiunii din 
care face parte, Ţara 
Făgăraşului, una dintre cele mai 
vechi și importante zone 
geografice şi etno-culturale din 
România.  
 
Locuit încă de pe vremea 
dacilor, Făgăraşul a fost pe 
rând cucerit de romani, iar mai 
apoi s-a aflat pentru o bună 
perioadă de timp sub stăpânire 
maghiară şi austro-ungară.  
 

Prima atestare documentară a 
oraşului  pare a fi data de 11 
martie 1291, când într-un act 
emis de Andrei al III-lea, regele 
Ungariei, este pomenit 
Făgăraşul, cu a sa cetate de 
lemn cu val de pămât şi 
palisadă, fapt confirmat nu 

numai de documente ci şi de 
descoperirile arheologice din 
zonă.  
Cu toate acestea, istoria 
consemnează faptul că, pentru 
perioade importante de timp, 
cetatea Făgăraşului a aparţinut 
domnitorilor Tării Româneşti, de 

la Vladislav Vlaicu sau Dan I şi, 
mai apoi, Mircea cel Bătrân, 
stăpânirea cetăţii   
încheieindu-se odată cu 
pierderea tronului de către Vlad 
Ţepeş. 
De-a lungul timpului, vechea 
cetate de lemn a fost înlocuită 
cu un impresionant castel, 
fortificat în secolul al XVI-lea, 
care, un secol mai târziu, avea 
să devină reşedinţă princiară.  
 
Aflat la hotarul dintre două ţări, 
Făgăraşul a fost o aşezare cu 
populaţie majoritar romînească, 
chiar dacă, pentru mai bine de 
un secol, cetatea a fost 
reşedinţa principilor 
transilvăneni şi locul unde s-au 
ţinut patru şedinţe ale Dietei, 
forul legislativ al acelor timpuri. 
 
În anul 1599, Mihai Viteazu şi-a 
făcut intrarea triunfală în 
această cetate, iar mai apoi,  
istoria ne spune că, în Cetatea 
Făgăraşului, domnitorul alături 
de familia sa, şi-a găsit adăpost 
la vremuri de restrişte. De altfel 
un bust al Doamnei Stanca, stă 
mărturie a trecerii vremelnice 
pe aceste locuri a soţiei celui 
mai mare voievod al românilor, 
mai întâi ca stăpână a cetăţii pe 
perioada unui întreg an, iar mai 
apoi ca prizionieră pentru cîţiva 
ani.  
 
Cetatea va cunoaşte schimbări 
dramatice după cel de-al doilea 
război mondial când între anii 
1948 şi 1962 devine o temută 
închisoare politică. Astfel, 
strălucirea balurilor şi a fastului 
soecific Evului Mediu, de care 
s-a bucurat şi acest “castel”,  
sunt înlocuite cu tortura şi, de 
cele mai multe ori, cu moartea. 
 
 În anul 1965, cetatea a fost 
renovată, iar de atunci 
găzduieşte Muzeul Ţării 
Făgăraşului şi Biblioteca 
Municipală. 
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Arhitectura cetăţii este simplă, 
dictată de principala atribuţie a 
acesteia, cea de apărare,  
zidurile înalte de piatră fiind  
înconjurate de un canal de apă. 
Turnurile sale continuă să 
sfideze clădirile şi blocurile 
moderne construite împrejur, iar 
zidurile sale maiestuoase 
pătrează încă o tacere 
solemnă. Totuşi influenţele 
gotice şi cele renascentiste 
târzii, fac din cetatea 
Făgăraşului un loc demn de 
vizitat şi de ţinut minte.  
 
Deşi în anumite zone, zidurile 
cetăţii stau să cadă, cetatea îşi 
păstrază măreţia, fiind una 
dintre cele mai bine conservate 
cetăţi din Europa. Şi dacă stai 
şi admiri frumuseţea simpă a 
arhitecturii, nu prea îţi vine să 
crezi că de o parte şi de alta a 
zidurilor cetăţii, cândva, demult 
s-au dat lupte pe viaţă şi pe 
moarte. 
 
Dincolo de frumoasa cetate 
medievală, Făgăraşul şi-a 
câştigat o nouă identitate 
turistică conferită de faptul că, 
după toate calculele 
matematice, aici se află în 
prezent, centrul României 
contemporate. Motiv pentru 
care, vă invităm să-l vizitaţi.  
 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“El a dat ortul popii, iar 
ea a dat tot ce i-a cerut 

popa.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Pshilogul către pacient: 
- Cum păstraţi armonia în cuplu? 
- Prin reciprocitate: Când iubita mea 
este nervoasă, eu tac… 
Dar şi invers: Eu tac când iubita mea 
este nervoasă.  
*** 
 După trecerea doliului, un văduv se 
recăsătoreşte cu sora soţiei sale 
decedate. 
- Chiar o iubeşti sau de ce te-ai însurat 
cu ea? îl întreabă un prieten. 
- Păi la vârsta mea nu puteam să mă 
obişnuiesc cu o soacră nouă...  
*** 
Draga mea, unde eşti? 
- Iubi, sunt în maşină, tramvaiul mă 
urmăreşte! 
- Dragă, ieşi de pe linia de tramvai şi 
porneşte GPS-ul, te va ajuta să ajungi 
acasă. 
- Nu pornesc niciun GPS, m-am certat 
cu el azi dimineaţă!                                                           

Reporterul către un tânăr parlamentar: 
- Şi ce-aţi fost înainte de-a fi om 
politic? 
- Păi ce să fiu, băiat politic!  
*** 
Mireasa către soacră: 
- Cum să-mi păstrez verigheta curată? 
- Înmoaie-o de trei ori pe zi în apă de 
spălat vase...  
*** 
 El: - Faci ceva de mâncare? 
Ea: - Poate îţi fierb un ou... 
El: - Poţi să zici "nu" şi fără ameninţări. 
*** 
 Cum se alintă procurorii DNA la 
telefon: 
- Închide-l tu... 
- Ei, închide-l tu... 
*** 
De vânzare rochie de mireasă, 
frumoasă, fără mâneci, albă, mărimea 
46, voalul inclus, purtată o singură 
dată, din greşeală!  

În acest an, primăvara s-a  
grăbit parcă să ne-o ia înainte. 
Dacă în anii trecuţi, mai către 
sfârştul lui martie apăreau pe 
piaţă spanacul, urzicile şi 
leurda, anul acesta, încă din 
luna februarie se lăfăiau pe  
tarabe verzi, proaspete şi  
îmbietoare tot felul de  
verziciuni. 
 
Urzicile contin un numar mare 
de aminoacizi, vitamine (A, B2, 
C, K), clorofilă, săruri minerale 
(calciu, magneziu, fier, siliciu, 
etc), substanţe proteice, acid 
pantoteic, acid folic, amine, 
cetone, ceea ce le conferă 
plantelor verzi şi “muşcătoare” 
la atingere un loc pe cea mai 
înaltă traptă a clasamentului 
plantelor benefice pentru 

organism fie că sunt consumate 
proaspete, în salate, sub formă 
de infuzie sau în delicioase 
feluri de mâncare. Cei care 
preferă o porţie de sănătate, 
trebuie musai să renunţe la o 
masă cu preparate din carne în 
favoarea unei ciorbiţe de urzici. 
Şi nu vor fi cu mult văduviţi în 
privinţa gustului… 
 
Pentru o ciorbă (sau mai  
sofisticat spus supă cremă) ai 
nevoie de 1/2 Kg urzici. 
Acestea se spală bine şi se pun 
la fiert în apă clocotită în care 
se adaugă puţină sare. După ce 
se fierb vreo cinci minute, 
urzicile se strecoară şi se 
mixează sau se toacă foarte 
bine urmând a fi adăugate mai 
apoi în supa strecurată. 

 
Într-o tigăiţă, se pune la încins o 
lingură de unt sau două linguri 
de ulei, se toacă mărunt frunze 
de ceapă verde şi se adugă în 
ciorba/supa de urzici. Unii 
adaugă smântână (de preferat 
smântâna nefermentată), alţii la 
regim, o acresc cu puţin borş 
sau oţet de mere. Indiferent de 
modalitatea de preparare, gus-
tul este divin. 

 
Pentru cei care nu se dau în 
vânt după ciorbe, urzicile se pot 
prepara scăzute, la fel ca 
spanacul. Dacă lângă ele mai 
adăugăm şi două ouă ochiuri 
de prepeliţă, porţia de  
vitamine şi minerale este  
garantată. Despre alte verdeţuri 
însă, în numărul următor. 
 
Poftă bună! 

 

Urzicile, o porţie de 
sănătate 

Ecumenică 
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“Nu exista roluri mici, ci doar actori 
slabi!” Avertismentul vine chiar de la 
actriţa Nicoleta Bolcă, directorul 
Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” din 
Petroşani, iar declaraţia vine drept 
avancronică la următoarea premieră 
a teatrului, în care distinsa actriţă va 
juca doar un rol episodic.  
 
Chiar şi aşa, premiera spectacolului 
„Gunoierul” de Mimi Cornel 
Brănescu, în regia lui Sebastian 
Lupu şi scenografia Vioarei Bara va 
fi una în măsură să smulgă 
aplauzele publicului şi cronicile 
spumoase ale criticilor. „Nu urc 
niciodată pe scenă dacă nu aduc 
ceva nou. Aşa nu m-aţi mai văzut, 
vă asigur. Am un rol episodic în 
această piesă, dar mă bucur din 
suflet să fac parte din acest proiect. 
Şi apoi, vorba aia, în ultimele 
spectacole mor, plâng… Îmi era dor 

sa joc într-o comedie la care vă 
aştept să râdeţi în hohote”, scrie 
Nicoleta Bolcă pe pagina sa de 
Facebook. 
 
Gândiţi-vă bine încă de pe acum la 
noua premieră a teatrului din 
Petroşani, programată pentru 21 
martie, de la ora 18,00. Biletele 
aproape că s-au epuizat ! 
 

Luminiţa VINŢAN 

Actorii teatrului din Petroşani vă 
invită să râdeţi în hohote la 
următoarea premieră 

Şase pentru Bosnea  
Colonia Bosnea din Petroşani este un loc 
în care este adunată multă durere şi care 
nu este vizitat nici chiar în campaniile 
electorale, decât foarte rar. Pornind de 
această tristă realitate, tinerii de la TSD 
Petroşani încercă să vină în ajutorul 
oamenilor de aici, acordând sprijin, rând 
pe rând, cât mai multor familii cu copii, 
care trăiesc în condiţii grele. Cazurile 
sociale au fost identificate la faţa locului 
de Mariana Popa - un om deja cunoscut 
pentru implicarea sa în activităţi de 
natură socială şi caritabilă - atât prin 
natura serviciului său care presupune 
contactul cu oamenii, cât mai ales în 
calitate de reprezentant al Asociaţiei 
”Grupul de prieteni”.  
 
Lavinia Grigoriu, preşedinta tinerilor 
social-democraţi de la Petroşani şi 
consilier local, a sărit la rândul ei în 
sprijinirea acestui proiect. Celor două 
doamne li s-au alăturat 4 flăcăi 
remarcabili – Răzvan Miron, Alexandru 
Bălan, Marian Cârnaru şi Alin Nistor -, 
care au fost văzuţi şi la acţiuni precum 
”Salvaţi mineritul, avem nevoie de viitor!” 
sau ”Susţineţi echipa locală, Jiul nu 
moare”.  
 

Săptămâna trecută a 
fost rândul altor 
familii din Bosnea 
care nu au venituri 
sau care trăiesc doar 
din ajutorul social 
acordat de Primăria 
Petroşani, să fie 

vizitaţi de tinerii social-democraţi. ”Le 
ducem îmbrăcăminte şi alimente, iar 
acolo unde în familie sunt copii de 
şcoală, oferm şi rechizite. Luna aceasta 
le-am promis şi altora, cu mari probleme, 
că revenim, şi o vom facae cât de des 
putem”, a declarat Lavinia Grigoriu. ”Am 
reuşit, pentru o parte dintre ei, să 
strângem şi nişte bani pentru a-şi plăti 
utilitățile, pe lângă aceste pachete care 
le uşurează viața măcar pentru câteva 
zile”, completează, la rândul ei 
declaraţia, Mariana Popa. 
 

Lucian ISPAS 
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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      

“Cupa Veteranilor” cea mai reuşită 
întâlnire naţională a veteranilor schiului 
din România 

Chiar dacă în multe 
staţiuni turistice din 
România se 
organizează competiţii 
de schi pentru veteranii 
sportului alb, nu cred să 
existe una care să se 
bucure de atât de mult 
succes precum “Cupa 
Veteranilor” de la Straja. 
 
Organizată încă din 
primii ani de viaţă ai 
acestei frumoase 
staţiuni din Valea Jiului, 
“Cupa Veteranilor” 
marchează, de obicei, 
finalul sezonului turistic 
de iarnă, deseori ea 
desfăşurându-se pe un 
ultim petec de zăpadă 
de pe pârtia de slalom 
de la Straja. Anul acesta 
însă, cei peste 200 de 
schiori care s-au înscris 
la startul competiţiei 
organizate de Cabana 
Montana, Asociaţia Pro 
Straja şi Salvamont 
Lupeni, cu sprijinul 
administraţiei locale din 
municipiul Lupeni dar şi 
al unor generoşi 
sponsori, au avut parte 
de zăpadă din belşug. 
Aşa se face că ceea ce, 
de obicei, era doar o 
simbolică întrecere a 

schiorilor veterani, anul 
acesta a fost un 
adevărat maraton al 
sporturilor de iarnă. 
Concurenţii veterani, 
laolaltă cu cei ceva mai 
tineri, au putut să se 
întreacă atât la slalom, 
cât şi la ture pe schiuri, 
aşa cum din concurs nu 
a lipsit nici haioasa 
probă de coborâre pe 
doage.  
 
Pe lângă cele câteva 
zile de mare angajament 
pe pârtie, “veteranii” 
muntelui, reuniţi la Straja 
au avut parte, ca de 
fiecare dată, de o reuşită 
petrecere, aşa cum 
numai adevăraţii 
montaniarzi ştiu să o 
desăvârşească, în 
atmosferă de cabană. 
Dincolo de ierarhii, de 
campioni şi ghinionişti, 
la “Cupa veteranilor” nici 
în acest an, nimeni nu a 
avut de pierdut. Cei care 
s-au clasat pe podiumul 
competiţiilor, au avut 
parte din partea 
organizatorilor de cupe, 
diplome şi medalii, cei 
care nu au urcat pe 
podium s-au putut 
bucura de câteva ture 

de schi pe cinste pe 
pârtiile din Straja şi de 
aplauzele publicului; cei 
care au privit “bătălia” 
veteranilor de pe 
margine au avut parte 
de un spectacol demn 
de toată admiraţia, iar 
organizatorii au avut, la 
rândul lor, satisfacţia de 
marca încă o dată 
finalizarea cu succes a 
celei mai populare 
reuniuni a schiorilor 
veterani din România.  
 
Iar dacă nu ne credeţi 
pe cuvânt, vă invităm să 
vă convingeţi singuri 
despre ce şi cum s-a 
întâmplat anul acesta la 
“Cupa Veteranilor” în 
Straja, savurând 
excelentele imagini 
surprinse de fotgraful 
Bogdan Blendea (de la 
Cabana Montana) sau 
să urmăriţi reportajele 
realizate de colegii noştri 
de la posturile locale de 
TV. Ori, dacă vreţi să 
trăiţi intens emoţia unui 
astfel de eveniment, 
treceţi-vă în program, de 
pe acum, ediţia de anul 
viitor. Nu veţi regreta ! 
 

Tiberiu VINŢAN 


