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Valea Jiului beneficiază de 
cea mai curată şi cea mai 
bună apă potabilă din 
România, după finalizarea 
unei investiţii de circa 14 
milioane de lei în staţia de 
tratare de la Valea de Peşti Detalii în pag. 8-9 

Detalii în pag. a 3-a 

La Vulcan, lucrările 
de modernizare 

continuă, iar 
primarul Gheorghe 
Ile are în vedere şi 

alte proiecte noi Detalii în pag. a 4-a 

Luna tradiţiilor în Valea 
Jiului a început la 
Petroşani, imediat după 
Paşti, cu frumoasele 
nedei ale momârlanilor 

Detalii în pag. a 5-a 



2 ACTUALITATE 

Nu mai puţin de 15 kilometri din 
DN 66A, pe raza oraşelor 
Aninoasa şi Uricani intră, din 
această primăvară în reabilitare, 
iar o altă importanţă arteră rutieră 
(DN7A Petrila-Jieţ, până la limita 
judeţelor Hunedoara şi Vâlcea) a 
primit, pentru acest an, finanţarea 
necesară de la Guvern pentru 
începerea lucrărilor de 
modernizare. În accesarea 
acestor bani, autorităţile locale din 
Petrila, Aninoasa şi Uricani au 
avut un aliat dedicat, în persoana 
prefectului judeţului Hunedoara, 
Sorin Adrian Vasilescu. 
 
Pentru acest lucru, considerăm  
că prefectul judeţului Hunedoara, 
Soprin Adrian Vasilescu, 
întruneşte motivaţia necesară 
pentru a fi, în opinia noastră, 
“Premiantul săptămânii”. 

Sorin Adrian VASILESCU 
Prefectul judeţului Hunedoara 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Senatorul Vochiţoiu cere 
TVA redus la 9% pentru 
consumul de apă potabilă 

Senatorul Haralambie 
Vochiţoiu a anunţat într-o 
conferinţă de presă 
desfăşurată la Petroşani că a 
solicitat, printr-un 
amendament depus la Legea 
de aprobare a prevederilor 
noului Cod fiscal, reducerea 
cotei de TVA pentru facturile 
aferente consumului de apă 
potabilă pentru populaţie de 
la 24% la doar 9%. 
 
„Pe lângă Proiectul legislativ 
privind completarea Legii 
241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă potabilă şi 
de canalizare (republicată), 
care a fost adoptat de către 
Senat, prin care consumatorii 
care îşi achită la timp 

serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare nu vor mai 
putea fi debranşaţi de la 
reţea din cauza rău 
platnicilor, am depus un 
amendament asumat şi 
semnat de către toţi 
parlamentarii UNPR prin care 
am cerut reducerea cotei de 
TVA la 9 % şi pentru apa 
potabilă”, a declarat 
Vochiţoiu. 
 
Acesta apreciază că aceasta 
este cea mai la îndemână 
măsură prin care statul 
român poate interveni pentru 
scăderea prețului apei, nu 
doar în Valea Jiului, ci peste 
tot în România. 

Tiberiu VINŢAN 

PP-DD moare, dar nu se predă ! 
În Valea Jiului, PPDD nu renunţă 
la lupta politică ! Aceasta este 
concluzia la care au ajuns liderii 
din judeţul Hunedoara ai 
formaţiunii politice înfiinţate de 
Dan Diaconescu. Aceştia s-au 
întrunit, la finalul săptămânii 
trecute, la Petrila, unde a avut loc 
şedinţa de lucru a Biroului 
Executiv Judeţean al PP-DD.   
 
În cadrul acestei întâlniri, cei care 
au rămas fideli acestei formaţiuni 
politice au discutat despre situaţia 
în care se găseşte partidul care a 
luat la ultimele alegeri, un milion 
de voturi şi a dat ţării 68 de 
parlamentari. După pedeapsa cu 
închisoarea primită de Dan 
Diaconescu, mare parte dintre 
aleşii PPDD au dezertat, însă 
potrivit liderului organizaţiei 
judeţene a PPDD Hunedoara, Ion 
Toma, partidul există în 
continuare şi trebuie să se 
mobilizeze în perspectiva 
viitoarelor alegeri.  
 
"Nu există nici un motiv să creadă 
cineva că partidul se poate 

dizolva sau că se poate distruge. 
Partidul este aici, există ! Datoria 
noastră este acum să spunem 
tuturor că existăm", le-a cerut 
preşedintele PPDD Hunedoara, 
Ion Toma colegilor săi de partid. 
 

 
Tiberiu VINŢAN  



3 ADMINISTRAŢIE 

Mai multe sectoare de pe DN 66A intră, de astăzi, în reabilitare 

Două importante tronsoane 
rutiere de pe DN 66 A 
(Aninoasa-Câmpu lui Neag) vor 
intra, de astăzi, în reabilitare şi 
modernizare, graţie unei 
finanţări aprobate, în acest 
sens, de Guvernul României. 
Vestea a fost adusă în Valea 
Jiului de prefectul judeţului 
Hunedoara, Sorin Adrian 
Vasilescu, care a şi participat, 
de altfel, la sediul Primăriilor din 
Aninoasa şi Uricani, la o primă 
întâlnire de lucru pe marginea 
acestui subiect.  
 
Primul tronson al DN 66A 
supus reabilitării este cel 
cuprins între kilometrul 0+000 şi 
kilometrul 3+847, cuprins între 

intersecţia de la Livezeni cu  
DN 66 şi până la intrarea în 
municipiul Vulcan, pe raza 
oraşului Aninoasa. Al doilea 
tronson unde se vor executa 
lucrări de consolidare este cel 
dintre kilometrul 16+624 și 
kilometrul 23+800, respectiv de 
la ieşirea din municipiul Lupeni 
spre Uricani (zona Tusu) şi 
până în localitatea Valea de 
Brazi. În fine, cea de-a treia 
porţiune din artera rutieră unde 
este necesară intervenția 
constructorilor se află între 
kilometrii 29+000 şi 30+604, re 
raza localităţii Câmpu lui Neag 
(în zona cuprinsă de la lac şi 
până dincolo la podul peste Jiu 
de la ieşirea din Câmp). 
 
Conform ordinelor de începere 
a lucrărilor emise de către 
Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara, se prevede 
obligativitatea constructorilor de 
a informa CNADNR şi Inspecţia 
de Stat în Construcţii cu privire 
la data începerii efective a 
lucrărilor, după finalizarea 
etapei de proiectare a lucrărilor 
care urmează să fie executate 
în perioada imediat următoare. 
 
 
Prectul judeţului Hunedoara, 
Sorin Adrian Vasilescu a 
apreciat că „în cadrul discuţiilor 
care au avut loc cu 
reprezentanţii Companiei de 

Drumuri şi cei ai comunităţilor 
locale din Aninoasa şi Uricani, 
s-a pus accentul pe 
colaborarea autorităților locale 
cu reprezentanţii Societăţii de 
Drumuri Naţionale din Deva, 
astfel încât lucrările să se 
desfăşoare în condiţii optime, 
cu respectarea graficului de 
execuţie şi luarea măsurilor 
necesare pentru ca impactul de 
disconfort asupra populaţiei să 
fie minim”. 
 
Primarul oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu apreciază că 
reabilitarea  celor două 
tronsoane de drum naţional 
care se vor efectua, în cadrul 

acestui proiect finanţat de 
Guvern, pe raza oraşului 
Uricani, completează eforturile 
autorităţilor locale făcute în 
direcţia modernizării întregii 
infrastructuri rutiere locale. 
“Practic, după modernizarea 
acestui drum, în zona 
orăşenească vom avea drumuri 
modernizate în cea mai mare 
parte. Sperăm, de asemenea, 
să primim finanţare şi pentru 
cele 8 drumuri comunale pe 
care le-am înaintat la Guvern, 
astfel încât să putem începe şi 
asfaltarea acestor categorii de 
drumuri, destul de numeroase 
pe raza oraşului nostru. În altă 
ordine de idei, îmi exprim 
convingerea că, în scurt timp, 
Uricaniul va putea avea parte şi 
de un alt proiect rutier major, 
cel care vizează continuarea 
lucrărilor la DN66A, spre Băile 
Herculane”, a declarat 
Buhăescu.  

Tiberiu VINŢAN 

De astăzi, CNADNR ia la numărat tot ce mişcă de pe drumurile publice 
Pe toate drumurile publice din România, 
care aparţin Companiei Naţionale de 
Drumuri şi Poduri (CNADNR) începând de 
luni, 20 aprilie 2015 se va demara 
recensământul traficului rutier. Acţiunea are 
loc ca urmare a recomandării Comisiei 
Economice pentru Europa a ONU şi se va 
desfăşura în toate ţările Uniunii Europene.  
 
Astfel vor fi luate în calcul toate 
autoturismele aflate pe teritoriul României, 
indiferent de ţara în care sunt înmatriculate. 
Înregistrările de trafic se vor desfăşura după 
un calendar prestabilit, timp de 10 zile, în 
diferite perioade ale anului, respectiv două 
zile în luna aprilie, două zile în luna mai, trei 
zile în luna august, o zi în luna octombrie şi 
două zile în luna noiembrie. Recensământul 

traficului rutier se va încheia în România la 
data de 14 noiembrie 2015, la ora 20:00.  
 
Vor fi monitorizate următoarele tipuri de 
vehicule: biciclete și motociclete, 
autoturisme, microbuze, autocamionete şi 
autospeciale până la 3,5 tone, 
autocamioane şi derivate cu 2, 3 şi 4 axe, 
autovehicule tip TIR, autobuze, tractoare, 
autocamioane cu remorcă şi vehicule cu 
tracţiune animală. Recenzarea traficului 
rutier are drept scop determinarea repartiţiei 
şi evoluţiei în timp a traficului de vehicule de 
marfă şi persoane pe reţeua de drumuri 
publice interurbane din România şi 
stabilirea gradului de solicitare din trafic a 
acesteia.  

Lucian ISPAS 



4 ADMINISTRAŢIE 

La Vulcan, lucrările de modernizare continuă, iar primarul 
Gheorghe Ile are în vedere şi alte proiecte noi 
Începute încă de anul trecut, 
lucrările de modernizare a 
infrastructurii din cartierul 
vulcănean Cocoşvar (Octogon) 
avansează. Primarul 
municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile, apreciază că 
lucrurile evoluează conform 
graficului de lucrări convenit, iar 
primele rezultate deja încep să 
se vadă.  
 
“Parcul Octogon este aproape 
în totalitate finalizat din punctul 
de vedere al carosabilului şi al 
aleilor. Urmează să amenajăm 
zona verde, să amplasăm bănci 
şi să creăm spaţiul de joacă 
pentru copii”, spune Gheorghe 
Ile. Primarul Vulcanului 
informează, de asemenea, că 
în acest cartier, au fost 
finalizate şi asfaltările 
carosabilului, pe câteva dintre 
străzile cuprinse în proiect şi, 
de asemenea, că se lucrează în 
prezent la bordurări şi la 
refacerea completă a 
carosabilului pe străduţele 
dintre case.  
 
Proiectul, demarat în luna 
noiembrie 2014 are o perioadă 
de derulare cu o durată de 12 
luni, finanţarea acestuia fiind 
asigurată din fonduri 
guvernamentale. Primarul 
municipiului Vulcan estimează 
însă că ritmul de execuţie a 
lucrărilor este unul foarte bun, 
ceea ce înseamnă că încă din 
această vară sau, cel târziu, în 
primele luni de toamnă, 
cetăţenii din cartierul Cocoşvar 

dar şi cei ce tranzitează 
această zonă a Vulcanului, vor 
avea parte sau vor putea 
constata o transformare 
completă şi a acestei zone din 
municipiul Vulcan. 
 
În paralel, la Vulcan, autorităţile 
locale au în vedere deja şi alte 
proiecte majore de investiţii, 
care vor demara în cursul 
acestui an. “Suntem în etapa de 
proiectare a lucrării de 
reabilitare a aleilor şi zonelor de 
acces din zona de blocuri pe 
care o denumim generic Traian. 
Este un proiect de anvergură 
care va modifica în mod 
substanţial felul în care arată 
acum această zonă. Sunt însă 
lucrări de amenajare a 
infrastructurii pietonale, de 
acces între blocuri, scările care 
fac legătura între blocurile din 
această zonă, toate vor intra în 
proiectul despre care vă vorbim 
şi care urmărim să-l demarăm 
cât mai curând”, ne-a declarat 
Gheorghe Ile, primarul 
Vulcanului.  
 
Pe lângă aceste lucrări de 
anvergură, care schimbă 
imaginea oraşului şi confortul 
locuitorilor acestuia, edilii 
Vulcanului răspund tuturor 
problemelor semnalate de 
cetăţeni. Primarul Gheorghe Ile 
spune că, acolo unde se poate 
interveni imediat, acest lucru se 
face fără ezitare. Din păcate 
însă, problemele Vulcanului, în 
special cele legate de 
infrastructură sunt încă destul 

de numeroase, iar fondurile de 
care dispune Primăria nu fac 
faţă pentru derularea 
concomitentă de lucrări. “Vreau 
să-i asigur încă o dată pe 
cetăţenii din Vulcan că, 
împreună cu dânşii, am 
indentificat mare parte din 
problemele care sunt pe raza 
oraşului nostru şi, rând pe rând, 

vom trece la soluţionarea 
tuturor acestor aspecte. Ţelul 
nostru comun este acela de a 
avea un oraş frumos, modern, 
civilizat, aşa cum locuitorii 
Vulcanului îl merită din plin”, 
mai arată Gheorghe Ile. 
 
 

Tiberiu VINŢAN 

În cartierul Octogon, lucrările de modernizare a infrastructurii 
rutiere şi pietonale se află încă în plină desfăşurare, dar noua 

înfăţişare a acestuia deja prinde tot mai mult contur 

Edilii Vulcanului studiază zona cartierului Traian, pentru a evalua necesarul de lucrări care vor demara şi aici, în acest an 



5 EVENIMENT 

Luna tradiţiilor în Valea Jiului a început la Petroşani, 
imediat după Paşti, cu frumoasele nedei ale momârlanilor 

Odată cu Paştile, în zonele 
rurale ale Văii Jiului, momârlanii 
au dat startul frumoaselor 
obiceiuri ale nedeilor 
tradiţionale, care vor avea loc, 
de pe acum, în fiecare sfârşit 
de săptămână în toate satele 
momârlăneşti.  
 
Încă din a doua zi de Paşti a 
fost nedeie la Petroşani. Prima 
a avut loc la străvechea 
biserică a Sânionilor, cel mai 
vechi lăcaş de cult din Valea 
Jiului, care datează din secolul 
al XVIII-lea şi are o istorie 
fascinantă, fiind inclusă prin 
strădania părintelui Pătraşcu în 
Patrimoniul Spiritual şi Cultural 
Naţional. În aceaşi zi, a fost 
nedeie şi în comunitatea 
momârlănească de pe Sălătruc, 
păstorită de acelaşi 
preacucernic părinte Octavian 
Pătraşcu.  
 
Şirul nedeilor a continuat pentru 
momârlanii din Petroşani, dar şi 
pentru oaspeţii acestora, între 

care la loc de cinste s-a aflat şi 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi, pe Maleia 
dar şi în Aeroport, în ograda 
primitoare a gospodarilor de la 
Biserica de lemn cu hramul 
Sfântei Muceniţe Varvara.  
 
“Am participat cu o mare 
bucurie sufletească la toate 
aceaste adunări creştine în 
care tradiţiile momârlanilor se 
îmbină atât de frumos cu 
tradiţia creştină a acestor 
oameni minunaţi din 
comunitatea noastră. Peste tot 
m-am simţit ca fiind parte a 
acestei comunităţi speciale din 
urbea noastră şi vreau să-i 
felicit pe cei care păstrează 
aceste frumoase tradiţii, pe 
momârlanii noştri, dar şi pe cei 
care slujsc cu atâta dăruire în 
bisericile ortodoxe în jurul 
cărora s-au ţesut aceste 
frumoase tradiţii ale nedeilor”, a 
declarat primarul municipiului 
Petroşani.  

Tiberiu VINŢAN 



6 COMUNITATE 

Petroşaniul se 
pregăteşte din 

nou pentru  
ZIUA VERDE 

Pentru al patrulea an consecutiv, 
Petroşaniul întâmpină primăvara prin 
organizarea unor ample activităţi de 
conştientizare şi de acţiune privind 
ecologizarea oraşului, dar şi plantarea 
de flori şi arbori în diferite zone ale 
domeniului public, toate acestea fiind 
posibile graţie unei conjugate acţiuni 
de voluntariat. 
 
Anul acesta, “Ziua Verde” – aşa cum 
a fost denumită acţiunea – vine şi cu 
câteva noi elemente. În primul rând, 
trebuie specificat faptul că “Ziua 
Verde” este un eveniment organizat 
de Asociaţia “Casa Pro Urbis”  (la 
propunerea lansată, în urmă cu 4 ani, 
de părintele Octavian Pătraşcu) în 
parteneriat cu Consiliul local şi 
Primăria Municipiului Petroşani, dar 
pe lista organizatorilor s-au înscris şi 
instituţiile de învăţământ din 
Petroşani, Serviciul pentru 
Administrarea Domeniului Public şi 
Privat al municipiului Petroşani 
(SPADPP) şi Administraţia Pieţelor 
Petroşani. Împreună, toate aceste 
institituţii au elaborat un program de 
activităţi constând în principal din 
acţiuni de voluntariat menite să 
ecologizeze cât mai multe din zonele 
verzi ale oraşului. Preşedintele 
Asociaţiei “Casa Pro Urbis”, Eduard 
Wersanski, spune că activităţile din 
acest an vor avea şi un puternic 
caracter educaţional, graţie unui 
concurs special destinat elevilor de 
gimnaziu.  
 
Activităţile generate de marcarea 
“Zilei Verzi” la Petroşani vor avea loc 
anul acesta vineri, 24 aprilie.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Proiecte finaţate din bugetul local pentru 
societatea civilă de la Vulcan 
În fiecare an administraţia 
publică locală din Vulcan 
alocă fonduri aprobate în 
cadrul bugetului local a căror 
destinaţie este finanţarea de 
proiecte pentru asociaţiile şi 
funaţiile din Vulcan care 
desfăşoară activităţi în slujba 
comunităţii. Sprijinirea 
societăţii civile prin astfel de 
proiecte este nu doar o 
oportunitate dar şi o 
necesitate legată de 
multiplele nevoi ale semenilor 
noştri, acolo unde 
administraţia locală nu are 
instrumentele directe de 
intervenţie, dar se bazează 
pe contribuţia pe care 
reprezentanţii ONG-urilor şi-o 
pot aduce prin activităţile 
specifice fiecăreia. Indiferent 
că vorbim despre activităţi 
educative, sociale, de 
caritate, spirituale sau 
sportive, putem aprecia că 
vorbim despre grupuri de 
cetăţeni care prin intermediul 
acestor proiecte beneficiază 
de un suport consistent de 
cunoaştere, de atenuare a 
unor nevoie sociale, de 
antrenare în activităţi 
benefice sănătăţii sau de 

evoluţie individuală şi de grup 
atât de necesară în contextul 
societăţii actuale. 
 
ONG-urile care aplică pentru 
astfel de fonduri pot primi 
finanţare o dată la doi ani 
pentru a se putea realiza un 
sprijin real al tuturor celor ce 
solicită sprijin din partea 
administraţiei locale, în limita 
fondurilor dinsponibile. La 
nivelul anului 2015 
beneficiarii acestor fonduri 
sunt 5 ONG-uri, cu 
următoarele proiecte: 
1. Proiectul ”Tinerii Vulcăneni 
prezenți în comunitate” – 
training pentru participare 
publică activă a tinerilor  în 
viața comunităţii – Asociația 
NILORAN.  

2. Activitate de hipism 
terapeutic pentru copiii cu 
dizabilităţi – Asociaţia 
PARCO CAVALLI; 
3. Achiziționarea de 
aparatură kinetoterapeutică 
pentru persoanele cu 
dizabilităţi – ASOCIAŢIA 
SPERANŢA; 
4. Achiziţionarea unei 
centrale termice cu lemne 
pentru Centrul Ortodox 
pentru Copii şi Tineret din 
Dealu Babii – Asociaţia 
AXION ESTIN. 
5. Cursuri interactive pentru 
elevii din ciclul liceal 
destinate cultivării 
aptitudinilor necesare unei 
vieţi armonioase – Asociaţia 
Eu şi Tu pentru Vulcan. 

Lucian ISPAS 
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Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 

Proiectul Naţional „e-Şcoala 
Altfel!” la Colegiul Tehnic 
“Mihai Viteazu” Vulcan  
Colegiul Tehnic “Mihai 
Viteazu” Vulcan, este una 
dintre cele 63 de şcoli care 
a încheiat acord de 
parteneriat cu Colegiul 
Tehnic “Matei  Corvin”, din 
Hunedoara, în vederea 
desfăşurării activităţilor din 
cadrul Proiectului „e-Şcoala 
Altfel!”, ediţia 2015, în 
săptămâna 6-10 aprilie 
2015,  
 
Proiectul „e-Şcoala Altfel!” – 
ediţia 2015, este inclus în 
calendarul CAER 2015 
aprobat de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice la categoria 
Concurs online. Județele 
participante sunt: Alba, 
Arad, Argeș, Bacău, 
Bistriţa-Năsăud, Botoşani, 
Braşov, Brăila, București, 
Buzău, Caraş-Severin, Cluj, 
Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, 
Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, 
Neamţ, Olt, Prahova, 
Suceava, Teleorman, Timiş, 
Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.  
 
La Colegiul Tehnic “Mihai 
Viteazu” Vulcan, iniţiator şi 
coordonator al activităţilor 
din cadrul proiectului este 
prof. Postolache Dumitriţa. 
Echipa de proiect este 
formată dintr-un număr de 6 
profesori: dir. Prof .Socaci 
Malvine, dir.adj. prof.Istratie 

Aurora, prof. Postolache 
Dumitriţa, prof.Butaş 
Cristina, prof.Ulari Daria, 
prof.Stroe Cristina şi un 
număr de 100 de elevi. 
Aceştia au primit conturi 
pentru utilizarea site-ului 
proiectului, pentru 
documentare, postarea 
lucrărilor cu care s-au 
înscris în concursurile 
offline sau pentru 
susţinerea concursurilor 
online în zilele și intervalul 
stabilit. Temele lucrărilor au 
fost alese din domeniile 
propuse de organizatorii 
proiectului: Luni – Artă, 
cultură şi ştiinţă, Marţi –
 Medicină, Miercuri –
 Istorie, Joi – Planeta 
Pământ, Vineri – Ştiinţe 
aplicate.   
 
Activităţile propriu-zise s-au 
desfăşurat în Săptămâna 
Altfel, însă anterior s-au 
încheiat parteneriatele între 
şcoli prin intermediul 
coordonatorilor, s-au creat/
primit conturi pentru toţi 
participanţii, şi au fost  
încărcate pe site lucrările 
participante la concursurile 
offline. Urmează acum 
notarea online de către 
profesorii din toate şcolile 
înscrise şi în final, în cursul 
lunii mai, anunţarea 
premiilor. 

Lucian ISPAS 

Europarlamentarul Iuliu Winkler este 
de părere că războiul şi crimele 
împotriva umanităţii sunt imposibile 
într-o Europă unită  
Deputatul european Iuliu Winkler 
(PPE) consideră că rememorarea 
genocidului armean este un bun 
prilej pentru a reaminti cea mai 
puternică motivație care a generat 
unificarea europeană.  
“Comemorarea celor 100 de ani 
care s-au scurs de la genocidul 
armean ne aduce aminte de cea 
mai importantă motivaţie care stă 
la baza mişcării de unificare 
europeană, şi anume, dorinţa de a 
face imposibile războiul şi crimele 
împotriva umanităţii pe pământul 
Europei”, a afirmat deputatul 
european într-o declaraţie scrisă 
transmisă plenului reunit la 
Bruxelles. 
 
În cadrul reuniunii plenare din 
săptămâna trecută de la Bruxelles 
a avut loc o dezbatere menită să 
marcheze centenarul genocidului 
armean. Parlamentul European a 
adoptat prima sa rezoluție pe tema 
genocidului armean în 1987. 
"Această tristă rememorare ne 
aduce aminte de faptul că ne aflăm 
într-o perioadă, începută anul 
trecut şi care va mai dura, în care 
marcăm centenarul unor 
evenimente pline de multiple 
semnificaţii pentru naţiunile 

europene, fie că ne gândim la 
momentul Sarajevo, la încheierea 
primei conflagraţii mondiale, dar şi 
la tragediile petrecute în timpul 
marelui război. Dacă vom lăsa ca 
naţionaliştii, xenofobii, demagogii şi 
populiştii să folosească seria 
acestor comemorări pentru a-şi 
promova propria agendă atunci nu 
vom face altceva decât să 
contribuim la adâncirea crizei de 
încredere în care se află azi 
Europa. Avem datoria să căutăm 
acele semnificaţii care apropie 
popoarele europene, care pun în 
evidenţă valorile comune pe care le 
împărtăşim cu toţii. Vom reuşi 
astfel să contribuim la depăşirea 
profundei crize morale şi de 
încredere care macină societăţile 
noastre, regăsind energia necesară 
construirii casei comune 
europene", a arătat Iuliu Winkler în 
declaraţia sa. 

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      

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 ! 

Operatorul regional de apă şi 
canalizare din Valea Jiului, SC Apa 
Serv Valea Jiului SA Petroşani, a 
recepţionat, săptămâna trecută, cea 
de-a şaptea şi ultima investiţie majoră 
cuprinsă în prima etapă de derulare a 
proiectului privind reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă şi apă 
uzată din Valea Jiului, derulat în ultimii 
4 ani graţie accesării fondurilor 
europene în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu 2007-
2013.  
 
Evenimentul a avut loc la staţia de 
tratare a apei de la Valea de Peşti din 
oraşul Uricani, unul dintre cele mai 
importante obiective din angrenajul 
distribuţiei de apă potabilă pentru 
aproape 80% din populaţia Văii Jiului. 
Executantul lucrărilor de investiţii a 
avut la dispoziţie fonduri de coeziune 
în valoare de 13.367.606,62 lei (fără 
TVA) pentru modernizarea staţiei de 
tratare a apei de la Valea de Peşti şi 
pentru reabilitarea captării Lazăru. 
Executate timp de trei ani, lucrările de 
la Valea de Peşti, au transformat 
practic acest obiectiv într-o adevărată 
uzină de apă, modernizată şi echipată 
la cele mai înalte standarde în 
domeniu, devenind un etalon al 
acestei categorii de servicii la nivel 
naţional şi european.  
 
La festivitatea de recepţie a lucrărilor 
au participat, pe lângă specialişti ai 
Apa Serv Valea Jiului, echipa de 

implementare a proiectului şi 
reprezentanţi ai constructorului, o 
serie de personalităţi ale vieţii publice 
din Valea Jiului, de la directorul 
general al Apa Serv, Costel Avram 
sau primarul oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu şi până la prefectul judeţului 
Hunedoara, Sorin Adrian Vasilescu.   
 
Prefectul judeţului Hunedoara, Sorin 
Adrian Vasilescu, apreciază că 
„rezultatul investiţiei de la staţia de 
tratare a apei de la Valea de Peşti, ca 
de altfel toate investiţiile realizate 
până acum la Apa Serv, reflectă 
eficienţa utilizării judicioase a 
fondurilor europene”.  
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Prefectul judeţului Hunedoara 
este convis că, şi prin această 
investiţie, Valea Jiului face un 
important pas înainte spre 
modernizare, exprimându-şi 
convingerea că după finalizarea 
etapei a II-a a programului de 
extindere şi modernizare a 
infrastructurii de apă din Valea 
Jiului - pentru care Apa Sefv 
Valea Jiului deja a aplicat şi a 
trecut cu bine primele etape de 
selecţie pentru accesarea de 
fonduri europene - această 
zonă va deveni un etalon al 
serviciilor de calitate în 
domeniul alimentării cu apă 
potabilă nu doar la nivelul 
României, ci şi la nivel 
european.  
 
La rîndul său, primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu 
apreciază că “am convingerea 
că lucrările care s-au făcut aici, 

la Valea de Peşti, dar şi cele pe 
care comunitatea din oraşul 
Uricani le aşteaptă din acest 
an, cu privire la extinderea şi 
modernizarea reţelelor de apă 
potabilă şi canalizare din oraşul 
nostru, vor contribui la o 
creştere a calităţii apei potabile 
şi la o creştere considerabilă a 
serviciilor furnizate de Apa 
Serv.”  
 
Specialiştii Apa Serv Valea 
Jiului recunosc faptul ca fără 
investiţiile majore realizate la 
staţia de la Valea de Peşti, 
instalaţiile cu o vechime de 
peste 4 decenii, nu ar mai fi 
putut fi funcţionale pentru mult 
timp, iar fără banii europeni, nici 
comunităţile locale şi cu atât 
mai puţin societatea care 
gestionează serviciile de 
alimentare cu apă potabilă, nu 
şi-ar fi permis să facă nici sub 
10% din investiţiile urgente la 
această staţie. Fapt care, în 
mod evident, ar fi condus la 
întreruperi tot mai dese ale 
alimentării cu apă potabilă 
pentru consumatorii din Valea 
Jiului, la pierderi considerabile 
şi, implicit, la costuri mari 
pentru servicii de slabă calitate. 
 
Din fericire, odată cu finalizarea 
investiţiilor la acest obiectiv, 
uzina de apă de la Valea de 
Peşti poate procesa, în condiţii 
optime, un debit de 34.560 

metri cubi de apă în fiecare zi, 
livrând fără întrerupere 
consumatorilor din Uricani, 
Lupeni, Vulcan şi unei 
importante părţi din cei de la 
Petroşani, apă potabilă de cea 
mai bună calitate. Pentru a 
ajunge la această performanţă, 
la nivelul Văii Jiului au fost 
necesari ani de muncă, de 
investiţii semnificative şi de 
eforturi susţinute, cărora le-au 
subscris atît cei de la Apa Serv, 
cât şi partenerii din cadrul 
Hidroconstrucţia SA 
(antreprenorul general al 
acestui contract), specialiştii de 
la D&D Safe SRL Petroşani 
(care au asigurat supervizarea 
lucrărilor) sau reprezentanţii 
comunităţilor locale din Valea 
Jiului şi Consiliul judeţean 
Hunedoara. Tuturor, directorul 
general al Apa Serv Valea 
Jiului, Costel Avram le-a 

adresat, la festivitatea de la 
Valea de Peşti, sincere 
mulţumiri. „Această investiţie, 
care încheie practic prima 
etapa a proiectului privind 
extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă din Valea 
Jiului, transformă practic 
această staţie de tratare, într-o 
uzină de apă care beneficiază 
de cea mai modernă tehnologie 
în domeniu la nivel european. 
Vreau să le mulţumesc tuturor 
celor care au făcut acest lucru 
posibil, în condiţii de calitate şi 
eficienţă. Odată cu finalizarea şi 
a acestui obiectiv, consumatorii 
de apă din Valea Jiului trebuie 
să ştie că sunt beneficiari direcţi 
ai unei ape potabile de cea mai 
înaltă calitate din România”, a 
declarat Costel Avram. 
 
Pentru directorul general al Apa 
Serv Valea Jiului, încheierea 
acestui contract mai aduce un 
motiv de satisfacţie, generat de 
faptul că operatorul de apă din 
Valea Jiului este primul din ţară 
care încheie cu succes un 
proiect european major în ceea 
ce priveşte investiţiile în 
modernizarea serviciilor de 
utilitate publică, fiind de 
asemenea, primul beneficiar din 
România al unui nou program 
de investiţii europene în acest 
important domeniu, în cadrul 
noilor programe finanţate din 
bugetul UE aferent perioadei 
2014-2020.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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• Bărbat găsit mort lângă Spitalul din Vulcan; 
• Ajutorul de stat pentru CEH ar putea fi aprobat în 

această săptămână; 
• Începe recensământul traficului rutier; 
• CEH obligată în instanţă să-şi achite datoriile faţă 

de “fraţii” de la Societatea de Închideri Mine; 
• Scandal provocat de un clan interlop la Vulcan; 
• Amânare în procesul intentat de Moloţ prefectului 

de Hunedoara; 
• Bani pentru liceeni şi studenţi prin Programul 

naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la 
facultate”; 

• Inflaţie de câştigători la Loteria Bonurilor Fiscale; 
• Ce nu le spune nimeni minerilor: 2018 poate fi 

ultimul an de activitate pentru CEH; 
• Patimile lui Hristos retrăite pe Drumul Crucii , spre 

Straja; 
• Drumurile de acces spre cetăţile dacice vor fi 

modernizate cu fonduri europene; 
• Billa 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 

Hoţii de capace de canal fac ravagii 
în centrul Petroşaniului 

Arterele rutiere din centrul 
Petroşaniului au devenit periculoase 
pentru participanţii la trafic după ce, 
mai multe capace de canal au fost 
sustrase de hoţii de fier vechi sau de 
alte persoane răuvoitoare. Pentru a 
nu genera acidente rutiere, oamenii 
au pus în gurile de canal crengi 
pentru a atrage atenţia şoferilor.  
 
Numai în săptămâna de dinaintea 
sărbătorilor de Paşti, mai multe 
astfel de capace au fost sutrase de 
pe străzile Constructorului, Eroilor, 

Carpaţi, Vilelor, Liliacului şi Viitorului, 
potrivit unei informări publice 
prezentate de Primăria municipiului 
Petroşani.  
 
În comunicatul administraţiei publice 
locale de la Petroşani se arată că, 
până la indentificarea celor care 
comit aceste fapte, singura soluţie 
pentru remedierea situaţiei constă în 
înlocuirea capacelor furate.  
 
“Responsabilitatea pentru 
întreţinerea şi înlocuirea capacelor 
de canalizare de pe domeniul public 
revine SC Apa Serv Valea Jiului SA, 
conform contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare”, se arată în 
document. În acest sens, Primăria 
Petroşani a solicitat SC Apa Serv 
Valea Jiului să înlocuiască de 
urgenţă aceste capace de 
canalizare, care lipsesc pe străzile 
sus-menţionate din Petroşani.  
 

Lucian ISPAS 

www.press-media.ro 
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Haralambie Vochiţoiu vrea ori votarea pensiilor pentru 
parlamentari, ori renunţarea la statutul de senator al României. 
La schimb, oferă pensii speciale pentru jurnalişti. 
Scandalul pensiilor speciale pe 
care şi le pregătesc, prin lege, 
parlamentarii români l-a 
surprins în centrul atenţiei pe 
senatorul de Valea Jiului, 
Haralambie Vochiţoiu. 
 
Acesta a a declarat, la finalul 
săptămânii trecute, pentru 
MEDIAFAX, că nu are acasă 
nici tablouri, nici lingouri de aur 
şi că are nevoie de o pensie 
pentru perioada în care a lucrat 
în Parlament, ameninţând chiar 
că, dacă această lege nu va fi 
adoptată, nu va mai candida 
pentru un nou mandat.  
 
Întrebat dacă îşi menţine 
semnătura pe proiectul de lege 
privind pensiile speciale ale 
parlamentarilor, Vochiţoiu a 
declarat: ”Eu am avut bunici şi 
părinţi cărora le mulţumesc din 
suflet că mi-au dat doar viaţă şi 
sănătate. Nu mi-au lăsat nimic 
altceva. În acelaşi timp, vreau 
să vă spun că nu am participat 
la împărţirea României în felii şi 
nu am nici lingouri, nici tablouri 
pe acasă. În concluzie, pentru 
perioada în care am fost 
parlamentar, am nevoie de o 
pensie. E o mare greşeală că i 
se spune pensie specială. Nu 
este vorba despre o pensie 
specială, ci de o pensie pentru 
perioada când stau departe de 
familie şi muncesc în 
Bucuresti”. 
 
Vochitoiu a mai spus că a fost 
întrebat chiar de alegătorii din 
colegiul său despre această 
iniţiativă, aceştia fiind convinşi 
că  “dacă li se va spune 
adevărul până la capăt, vor 
înţelege”, adăugând că nu ştia, 
atunci când a candidat că, 
potrivit legislaţiei actuale, nu va 
beneficia de pensie pentru 
perioada în care este 
parlamentar. ”Aşa cum 
parlamentarii au nevoie de 
pensii, şi bucătarii au nevoie, şi 
tâmplarii au nevoie. Sper să 
vină vremea în care să fim 

români pentru români, şi nu 
români contra români. Pentru 
că şi parlamentarii sunt 
români”, a mai afirmat senatorul 
UNPR. 
 
Întrebat dacă va mai candida 
pentru un nou mandat în 
Parlamentul României, 
Vochiţoiu a afirmat: ”Dacă nu 
voi reuşi să îmi trec 
amendamentul la Constituţie, 
ca un parlamentar să poată să 
şi lucreze, să facă spre 
exemplu taxi după programul 
de la Parlament, sau dacă nu 
trece această lege privind 
pensia parlamentarilor, nu voi 
mai candida. Pentru că eu din 
pensie trăiesc, din veniturile de 
parlamentar. Şi să îi întrebaţi pe 
cei care spun că nu au nevoie 
de pensii, din ce trăiesc?” 
 
În altă ordine de idei, probabil 
pentru a mai aplana scandalul 
public legat de pensiile speciale 
pe care şi le pregătesc 
parlamentarii, senatorul 
Vochiţoiu este iniţiator şi al unui 
alt amendament care vizează 

sistemul public de pensii şi care 
are în vedere acordarea unor 
pensii speciale pentru jurnalişti. 
“Joi, 16 aprilie a.c., am susţinut 
la Bucureşti o Conferinţă de 
presă, alături de domnul 
Benone Neagoe, secretar 
general al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti şi alături de colegii 
din UNPR, domnul senator 
Marian Vasiliev şi domnul 
senator Ionel Agrigoroaiei. 
Împreună am prezentat 
propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.8/ 2006 
privind instituirea indemnizaţiei 
pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate 
publică. Legea nr. 8/2006 
reglementează dreptul la o 
indemnizaţie lunară în 
beneficiul pensionarilor 
sistemului public de pensii, care 
sunt membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite, 
recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică. 
Creaţia jurnalistică a fost omisă 

şi la solicitările venite din partea 
Uniunii Ziariştilor din România 
am hotărât să vin în sprijinul 
jurnaliştilor, propunând 
completarea articolului 1 din 
Legea nr. 8/2006, cu un nou 
alineat care să reglementeze 
domeniile uniunilor de creatori, 
inclusiv domeniul creaţiei 
jurnalistice. Adoptarea acestei 
propuneri legislative ar avea ca 
efect includerea domeniului 
creaţiei jurnalistice în rândul 
uniunilor de creatori legal 
constituite, iar jurnaliştii ar urma 
să beneficieze, în calitate de 
creatori, de o indemnizaţie de 
50% din pensia normală. 
Propunerea legislativă pe care 
am iniţiat-o reprezintă un act 
reparatoriu şi cred că 
aprobarea acestui proiect 
înseamnă o bătrâneţe mai 
liniştită pentru mulţi jurnalişti din 
judeţul Hunedoara şi din ţară”, 
explică Haralambie Vochiţoiu, 
într-o postare făcută pe pagina 
sa de facebook. 
 
 

Tiberiu VINŢAN 
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De călătoreşti pe drumul 
dinspre Haţeg spre 
Caransebeş, undeva la 
marginea drumului, în 
localitatea hunedoreană 
Sarmizegetusa, printre holde cu 
cartofi şi livezi de pomi fructiferi  
te întâmpină tăcute, ziduri 
alcătuite din mormane de 
piatră. Din depărtare par ruinele 
unei aşezări medievale puţin 
pretenţioase. 
 
Pentru cei mai mulţi, doar 
numele localităţii greşit asociate 
cu măreaţa cetate a 
străvechiului regat dac îi fac să 
se oprească şi să viziteze  
acest sit istoric. Amenajat în 
ultimul timp după canoanele 
impuse pentru vizitarea unui 
şantier arheologic, dar fără prea 
multă publicitate în jurul 
acestuia, locul atrage zilnic 
turişti doritori să cunoască o 
parte din istoria care ne-a 
marcat ca popor.  
 
După ce păşeşti prin poarta de 

la intrare, încet-încet, cetatea, 
odinioară importantă Capitală 
de provincie romană, îţi 
dezvăluie pe rând povestea sa 
şi îţi destăinuie pe îndelete 
măreţia. 
 
Vizităm locurile fără ghid 
(autorităţile ne cântă acelaşi 
refren cu lipsa de fonduri). Ne 
hotărâm pentru început să nu 
citim nici măcar informaţiile de 
pe panourile aşezate din loc în 
loc, printre ruine. Încercăm să 
gustăm din magia aşezării şi să 
ne închipuim, doar cu ajutorul 
cunoştiinţelor de istorie pe care 
le avem din copilărie, cum arăta 
o capitală de provincie romană 
de acum două milenii.  
 
Zidurile din piatră, construite 
peste cele originale sunt prea 
puţin interesante, dar dacă te 
duci la vreo 300 m de drum, 
printre livezile şi ogoarele 
localnicilor, percepţia asupra 
măreţiei locurilor ţi se schimbă 
cu desăvârşire. Aici se 

păstrează foarte bine zidurile 
originale, construite din blocuri 
de piatră dreptunghiulare şi 
şlefuite perfect de mâna omului, 
mai apoi îmbinate ingenios fără 
mortar, fapt care ne 
demonstrează că romanii erau 
cu adevărat mari constructori. 
Din loc în loc ne întâmpină 
inscripţii în limba latină cioplite 
pe plăci de granit şi coloane de 
marmură suple, îmbrăcate în 
ornamente migăloase realizate 
cu îndemânare de meşteri 
anonimi astăzi, dar care au 
construit o “veşnicie”, dacă 
putem să spunem asta. 
Clădirile cu intrarea străjuită de 
adevărate minuni arhitectonice 
trebuie să se fi bucurat de o 
măreţie aparte în vremea 
împăratului Traian, care a dat 
acestei aşezări numele său: 
Ulpia Traiana.  
 
După ce hoinărim printre ziduri, 
dale şi coloane, aprofundăm 
cele văzute cu reperele 
istoriografice care ne pezintă pe 
scurt istoria acestei importante 
aşezări romane de la naşterea 
până la decăderea ei. Situată la 
40 de km de Sarmizegetusa 
Regia, capitala regatului dac 
din Munţii Orăştiei, 
Sarminzegetusa Ulpia Traiana 
a fost construită de către 
romani la 8  km de  “Porţile de 
Fier ale Transilvaniei”, prin care 
se face trecerea în Banat. 
Aşezată strategic la poalele 
Retezatului, aproape de munţii 
plini de aur ai Apusenilor şi 
apărată de un complex de 

castre romane începând cu 
Tibiscum, Voislova, Micia şi  
sfârşind cu Bumbești, acest 
oraş roman, devenit noua 
Capitală a Daciei romane, a 
cunoscut o dezvoltare rapidă.  
 
Întinsă pe aproape 33 ha, Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa 
cuprindea un amfiteatru 
încăpător, temple închinate 
zeilor, mai multe clădiri 
administrative, dar şi 
particulare. De altfel întreaga 
zonă, puternic colonizată după 
cucerirea Daciei, poartă 
amprenta romanilor, o 
amprentă pusă pe parcursul a 
două sute de ani. În timp, pe 
fondul atacurilor "barbare" şi 
lipsei soluţiilor de a apăra 
Dacia, împăratul Aurelian a 
hotărât retragerea peste 
Dunăre a armatei şi a 
funcţionarilor Romei, care au 
fost urmaţi şi de proprietarii de  
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pământ şi de sclavi, dar nu şi 
de marea masă a populaţiei. 
Chiar şi în aceste condiţii, 
oraşul a continuat să 
supravieţuiască, cu o populaţie 
împuţinată şi modestă, care 
trăia în clădirile părăsite şi care 
în caz de atac, se adăpostea în 
amfiteatrul transformat într-o 
fortăreaţă rezistentă.  
 
Viaţa acestui măreţ oraş a 
încetat, probabil, odată cu 
năvălirea hunilor şi a popoarelor  
barbare aduse de aceştia şi, 
mai ales, după moartea lui Attila 
când haosul a pus stăpânire 
peste tot în acest colţ de lume. 
Devastată de triburile 
migratoare, în perioada 
medievală, aşezarea romană a 
fost supusă unui alt supliciu. 
Locuitorii zonelor înconjurătoare 
încep să folosească blocurile de 
granit şi piatră cioplită drept 
material de construcţie pentru 
biserici, case, grajduri şi alte 
clădiri. Astfel, este un fapt 
dovedit deja din punct de 
vedere istoric şi arhitectonic, 
acela că multe biserici din Ţara 
Haţegului (cea mai apropiată 
fiind cea de la Densuş) au luat 
naştere chiar din blocurile de 
piatră ale templelor păgâne din 

vechea metropolă de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa.  
 
Interesul pentru ruinele de la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa a 
fost manifestat de numeroşi 
cărturari şi istorici. Preotul 
Johannes Mezerrzius identifica 
oraşul roman, undeva la 
sfârşitul secolului al XV-lea. 
Puţin mai târziu, un Italian din 
Bologna, a lăsat o hartă a 
amfiteatrului şi altor monumente 
vizibile dar şi schiţele unor 
statui. În sec. Al XVIII-lea 
ruinele erau încă vizibile la 
suprafaţa solului. Un ofiţer 
austriac, S. J. Hohenhausen, a 
publicat câteva schiţe în anul 
1775 la Viena, printre care şi 
schiţele a două mozaicuri 
multicolore superbe, de a căror 
soartă nu se mai ştie nimic. În 
anul 1924, arheologul 
Constantin Daicoviciu a realizat 
în zonă o serie de săpături. 
Toate artefactele descoperite 
au fost duse la Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane de 
la Deva, dar cele mai frumoase 
vestigii au fost pierdute, de-a 
lungul timpului, pentru 
totdeauna.  
 
Pentru noi, vizita la vestigiile 
cetăţii romane de la 
Sarmizegetusa a însemnat mai 
mult decât o lecţie de istorie 
trăită pe viu. Am pătruns într-o 
lume în care ne-am descoperit 
rădăcinile, o lume care se 
dovedeşte a fi fost, din multe 

puncte de vedere, mai civilizată 
decât cea a prezentului. O lume 
care acum două mii de ani 
beneficia de canalizare, de 
străzi pavate, de o arhitectură 
dusă la rang de artă, o lume pe 
care trebuie să o preţuim pentru 
că a aprţinut cândva strămoşilor 
noştri cuceritori. Aşezată la 
drum, în ochii tuturor, 
Sarmizegetusa Ulpia Traina te 
invită să îi descopei frumuseţea 
şi istoria. Călătorule, opreşte-te 
din drumul tău, nu trece 
nepăsător pe lângă trecut. Doar 
aşa îi vei putea aprecia 
măreţia ! 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Evrika !  
Perpetuum Mobile 

există. El se numeşte 
Univers.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
O solicitantă la o agenţie matrimonială: 
- Aş dori să cunosc un bărbat care nu 
fumează, nu bea, nu se uită la fotbal şi 
nu se uită după alte femei. Aveţi aşa 
ceva? 
- Da. În parcul din apropiere. 
- E chiar din agenţia dvs.? întreaba 
doamna cu bucurie în glas. 
- Nu... E din marmură.  
*** 
De ziua lui, soţul primeşte din partea 
soţiei un şampon împotriva căderii 
părului. 
- Dar mie nu-mi cade părul, iubito... 
- Nu-i nimic, dă-i-l colegei tale de 
serviciu, ei îi cade...  
*** 
Codul Muncii la români: 
 
1. Ne naştem obosiţi pentru a ne 
odihni. 
2. Munca l-a creat pe om, dar nici 
lenea nu l-a omorît. 
3. Dacă vezi un coleg odihnindu-se, 
ajută-l. 
4. Dacă ţi se face chef să te apuci de 

muncă, stai jos, odihneşte-te şi o să-ţi 
treacă. 
5. Ce poţi face azi nu lasa pe mâine, ci 
pe poimâine sau răspoimâine, că 
poate nu mai este nevoie. 
6. Un lucru care nu se rezolvă de la 
sine în 30 de zile, nu merită să te mai 
ocupi de el. 
7. Munca e sănătate curată, deci să o 
lăsăm pentru cei mai bolnavi ca noi. 
8. Munca îl înnobilează pe om; 
societatea noastră nu mai are nevoie 
de nobili, căci a trecut vremea lor. 
9. Cine se scoală prea de dimineaţă 
doarme prea puţin, e obosit şi cască 
toată ziua. 
10. Cine nu munceşte nu greşeşte, iar 
cine nu greşeşte merită promovat. 
11. Oricât te-ai strădui, cineva va 
munci mai puţin decât tine şi va 
câştiga mai mult. 
12. Serviciul nu e crâşma să stai toată 
ziua în el, aşa că mai dute dracului 
acasă. 
13. Cel care munceşte toată ziua nu 
mai are timp să câştige.  

Pentru rubrica din această 
săptămână vă propun, dragele 
mele cititoare, să gătim 
împreună o apetisantă mâncare 
ungurească: gulaş de porc.  
 
Avem nevoie de 500 grame 
carne de porc, 4 cepe albe, 500 
grame de untură de porc, o 
linguriţă de boia (preferabil iute, 
cu toate că mâncarea este la fel 
de gustoasă şi cu boia dulce, 
dar fără iuţeală îşi pierde 
specificul tradiţional produselor 
culinare maghiare), 3 roşii, 1 
căţel de usturoi, puţin chimen, 
un morcov, un pătrunjel, sare, 
piper, 1 kg. de cartofi, 100 
grame de smântână, puţin 
zahăr şi un litru de apă.  

Pentru a face un gulaş de porc 
de-ţi lasă gura apă, întâi se 
topeste untura într-un vas 
mare, se pune carnea tăiată în 
bucăţele şi se lasă să se 
aurească. După ce au prins o 
uşoară crustă, bucăţelele de 
carne se scot şi se ţin la cald, 
într-un vas de yena acoperit cu 
capac. În untura rămasă se 
pune ceapa tăiată peştişori.  
 
După ce s-a aurit se adaugă 
usturoiul, morcovul (dat prin 
răzătoarea mare), roşiile tăiate 
în felii şi bucăţile de carne. Se 
adaugă boiaua, chimenul, 
sarea, piperul, zahărul şi se 
toarnă atâta apă cât să acopere 
mâncarea. Cratiţa se lasă la foc 

mic, să clocotească încet. Când 
carnea este aproape fiartă se 
mai toarnă o cană cu apă caldă 
şi se adaugă cartofii tăiaţi în 
sferturi. Înainte de a servi 
gulaşul, se adaugă smântână şi 
pătrunjel verde, pentru a da nu 
doar un gust aparte, dar şi o 
culoare şi un “design” atractiv 
mâncării.  
 

Pentru a programa ora mesei, 
este bine să luaţi în calcul că 
întreaga operaţiune de 
preparare a gulaşului de porc ia 
circa o oră şi jumătate de lucru 
în bucătărie. Dar, vă asigur de 
asta, merită toată osteneala.  
 

Vă doresc  
poftă bună ! 

 

Gulaş unguresc de porc 

Univers 
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 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la 
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 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
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Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Delegaţia din Valea Jiului la Congresul UDMR 
l-a votat pe Kelemen Hunor pentru un nou 
mandat de preşedinte 
Kelemen Hunor a fost reales, 
la Congresul UDMR care a 
avut loc la finele săptămânii 
trecute la Cluj Napoca, în 
funcţia de preşedinte al 
Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România, el 
fiind, de altfel singurul 
candidat pentru această 
poziţie.  
 
Între cei 778 de delegaţi ai 
UDMR participanţi la 
Congres s-au numărat şi 
liderii filialelor loc ale ale 
UDMR din Valea Jiului, 
respectiv Eduard Wersanski 
(preşedintele UDMR 
Petroşani), David Benedekffy 
(preşedintele UDMR Lupeni) 
şi Tilda Pepelan 
(preşedintele UDMR Vulcan). 

Deşi votul a fost unul secret, 
liderul UDMR Petroşani, 
spune că Valea Jiului a votat 
pentru continuitate, apreciind 
astfel activitatea depusă şi 
până acum în fruntea UDMR 
de preşedintele Kelemen 
Hunor, pe care Eduard 
Wersanski îl consideră un 
prieten devotat al întregii 
comunităţi locale din Valea 
Jiului.  
 

Lucian ISPAS 

Inventatorul Corneliu Birtok Băneasa 
a cules lauri la Salonul international 
de Inventică de la Geneva 
Inginerul hunedorean Corneliu 
Birtok Băneasă, cunoscut pentru 
preocupările sale inovative din 
domeniul industriei auto, a reuşit 
să obţină medalia de aur şi două 
premii speciale - din partea 
delegaţiilor din Iran şi Republica 
Moldova, pentru o nouă invenţie 
pe care a prezentat-o la ediţia din 
acest an a Salonului internaţional 
de invenţii de la Geneva. 
 
Juriul internaţional al Salonului a 
apreciat cu medalie de aur un 
dispozitiv creat de inventatorul din 
Deva, cu ajutorul căruia se poate 
alimenta selectiv cu lichid de 
parbriz orice tip de autovehicul, 
unul dintre principalele beneficii 
ale invenţiei fiind eliminarea 
clasicelor bidoane de plastic în 
care era stocat agentul de 
curăţare. Denumită “Good Fill”, 
invenţia se poate aplica în toate 
staţiile de carburanţi, service-uri 
auto, parcări sau refugii de pe 
autostradă şi permite umplerea 
controlată a rezervorului de lichid 
de parbriz cu soluţia de curăţare 
pe care o doreşte utilizatorul. În 
paralel, se poate face alimentarea 
cu carburant a maşinii. “Juriul 
internaţional a apreciat impactul 
ecologic asupra mediului pe care 
îl va avea renunţarea la 
ambalajele PET folosite în 
prezent pentru lichidul de 
curăţare a parbrizelor. Mulţi şoferi 
aruncă aceste ambalaje din 
plastic şi nu le reciclează, 

contribuind astfel la poluarea 
mediului înconjurător. Prin 
această invenţie nu mai este 
nevoie să ducem în portbagajul 
maşinii clasicele bidoane din 
plastic umplute cu lichid de 
parbriz, iar beneficiul pentru 
mediu este evident”, a declarat 
pentru Agerpres, inventatorul 
Corneliu Birtok Băneasă. 
 
Invenţia a fost recompensată cu 
un premiu special de către 
delegaţia Agenţiei de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală din 
Republica Moldova (AGEPI), 
pentru versatilitatea şi 
aplicabilitatea ei în funcţie de 
piaţa de consum. De asemenea, 
delegaţia Iranului (FIRI) i-a 
acordat inventatorului român 
Premiul pentru “Cea mai bună 
invenţie” din cadrul salonului, 
apreciind metoda şi ergonomia 
procedurii de alimentare oferite 
de invenţia Good Fill.  
 

Sorin BLADA / Agerpres 

Foto: Agerpres 
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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 

La Hunedoara se deschide 
Târgul European  
al Castelelor 

În perioada 1-3 mai 2015, Primăria municipiului 
Hunedoara împreună cu Muzeul Castelul Corvinilor va 
organiza şi găzdui evenimentul intitulat “Târgul European 
al Castelelor”. În cadrul acestui târg, expozanţii îşi vor 
putea face cunoscută oferta turistică şi îşi vor putea 
prezenta principalele elemente de atracţie turistică şi 
istorică. Vă prezentăm lista oficială a participanţilor şi 
obiectivele reprezentate: 
 
1. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane - Castelul Magna Curia 
(România); 
2. Muzeul Bucovinei Suceava – Cetatea de Scaun a Suceviei 
(România); 
3. Muzeul Naţional Brukenthal – Palatul Brukenthal (România); 
4. Muzeul Ţării Făgăraşului “ Valer Literat”- Cetatea  Făgăraş 
(România); 
5. Muzeul Judeţean Argeş – Cetatea Poenari, Arefu (România); 
6. Castelul Bran – Castelul Bran (România); 
7. Fundaţia Transilvania Trust – Castelul Bánffy, Bonţida 
(România); 
8. Centrul Social Cultural “Sf. Ilie” – Castelul Miclăuşeni 
(România); 
9. Muzeul de Istorie – Turnul cu Ceas, Sighişoara (România); 
10. Municipiul Alba Iulia – Cetatea Alba Carolina (România); 
11. Administraţia Imobiliară Oradea – Cetatea Oradea 
(România); 
12. S.C. Zamora Estate S.R.L.- Castelul Cantacuzino 
(România); 
13. Direcţia de Cultură, Primăria Municipiului Carei – Castelul 
Károlyi (România); 
14. Municipiul Veles – Patrimoniu arhitectural (Macedonia); 
15. Institutul Patrimoniului Naţional – Castelul Krásný Dvůr,  
Castelul Bečov nad Teplou şi  
Castelul Valeč (Cehia); 
16. Castelul  de la Mota – Castelul de la Mota (Spania); 
17. Muzeul Rákóczi parte a Muzeului Naţional Ungar – Castelul 
Renascentist, Moştenirea Rákóczi  (Ungaria); 
18. Palatul Regal Gödöllȍ - Palatul Regal Gödöllȍ (Ungaria); 
19. Muzeul Agriculturii Ungare - Complexul Clădirii Istorice 
Castelul Vajdahunyad; 
20. Muzeul Regional de Istorie din Shumen – Cetatea Shumen 
(Bulgaria); 
21. Institutul Cultural de Stat – Centrul Cultural Palatul – 
Complexul Parcului Arhitectural Palatul Balchik (Bulgaria). 

Lucian ISPAS 


