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2 ACTUALITATE 

Nu este nici drept şi nici uşor ca, 
atunci când pui suflet, să culegi critici 
sau atunci când dăruieşti bucurie să 
primeşti venin, dar toate aceste 
sentimente amestecate fac parte din 
viaţă. Mai ales din viaţa unui actor 
pasionat şi implicat în tot ceea ce 
întreprinde.  
Efortul organizării unui festival 
naţional de teatru, şi încă al unuia 
destinat adolescenţilor, nu este o 
misiune uşoară. O astfel de misiune 
şi-a asumat însă directorul Teatrului 
din Petroşani, Nicoleta Bolcă. În 
ciuda tuturor barierelor, piedicilor, 
capriciilor, festivalul a fost o reuşită. 
Chiar dacă mulţi s-au grăbit să vadă 
şi să consemneze doar inerentele 
greşeli ale evenimentului. 
Privind lucrurile în mod obiectiv, este 
însă evident faptul că eforturile 
Nicoletei Bolcă în această direcţie 
merită răsplătite chiar şi cu acest titlu 
de “Premiantul săptămânii”.  

NICOLETA BOLCĂ 
Director teatrul “Ion D. Sîrbu” 

Când şi cum se va face la 
Lupeni “Marea Asfaltare” ? 
Privită dincolo de can-can şi 
de neplăcerile vizibile pe care 
le produce şoferilor care, mai 
de voie, mai de nevoie 
trebuie să traverseze 
municipiul Lupeni, problema 
dezastrului drumurilor din 
acest municipiu este cât se 
poate de serioasă. 
 
În opinia preşedintelui PNL 
Lupeni, Constantin 
Brânduşe, această problemă 
nu reflectă altceva decât 
agonia unei administraţii 
publice locale care se 
dovedeşte depăşită din toate 
punctele de vedere. 
“Problema întreţinerii 
drumurilor din Lupeni este 
una care trenează de ani de 
zile. În tot acest timp, 
reprezentanţii Primăriei au tot 
promis că vor face aşa 
numita “Mare Asflatare”. Că, 
în realitate, “Marea Asfaltare” 
nu este decât o gulgută 
marca Resmeriţă, Lungan & 
comp. o demonstrează cât se 
poate de clar nu doar 
atitudinea faţă de minorele, 
dar necesarele reparaţii de 
care are nevoie şi şoseaua 
care traversează Lupeniului, 
cât şi situaţia jalnică în care 
se află acest municipiu”, 
spune Constantin Brânduşe. 
 
Pentru a argumenta, o dată 
în plus, adevăraul din spatele 

afirmaţiilor sale, liderul PNL 
Lupeni solicită Primăriei 
Lupeni şi Consiliului local să 
informeze public nu data la 
care va începe “Marea 
Asfaltare”, ci modul în care 
este posibil un astfel de 
demers. “Eu vreau să întreb 
reprezentanţii Primăriei şi ai 
Consiliului local când şi cum 
au organizat demersurile 
prevăzute de lege pentru 
licitarea lucrărilor la “Marea 
Asfaltare” promisă cetăţenilor 
şi cât costă acestea ? Iar 
dacă n-au făcut un astfel de 
demers, vreau să-i întreb cui 
şi cum au atribuit lucrările ? 
Nu de alta, dar nu vrem să 
aflăm mâine-poimâine din 
nou, de la organele de 
anchetă, că s-au plătit cine 
ştie câte miliarde de lei pe 
lucrări executate numai pe 
hârtie, în timp ce plătitorii de 
taxe şi impozite îşi rup în 
continuare maşinile şi 
picioarele pe drumurile din 
Lupeni”, mai arată Brânduşe.  
 
Acesta a mai ţinut să 
informeze opinia publică şi 
asupra fraptului că, deşi 
încreacă să folosească 
jumătăţi de adevăr pentru  
a-şi masca incompetenţa, 
edilii Lupeniului ascund cu 
bună ştiinţă faptul că, deşi 
DN66A se află în 
proprietatea Companiei 
Naţionale de Drumuri, 
obligativitatea întreţinerii 
acestuia revine autorităţilor 
publice locale.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

O altă părere despre  
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Anul 2015 va aduce asfaltul şi pe străzile 
din Colonia Petroşaniului 
Veşti bune pentru locuitorii 
cartierului Colonie din 
Petroşani. Anul 2015 va 
aduce pentru locuitorii unui 
număr de 14 străzi din 
cartierul Colonie executarea 
unor aşteptate şi necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere. Odată cu 
finalizarea lucrărilor de 
introducere a canalizării pe 
cele 14 străzi, edilii 
Petroşaniului au decis că 
acum se poate face şi pasul 
următor în modernizarea 
infrastructurii locale prin 
turnarea de covor asfaltic.  
 
Străzile vizate în acest proiect 
major al administraţiei locale 
de la Petroşani asunt: Griviţa 
Roşie, Radu Şapcă, Micu 
Klein, Egalităţii, Gheorghe 
Bariţiu, Andrei Mureşanu, 
Împăratul Traian, Gheorghe 
Doja, Mihail Kogălniceanu, 
Circa Pompieri, 
Sarmisegetuza, Mioriţa, Jiului 
şi Aurel Vlaicu.  
 

Potrivit primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi, lucrprile de 
modernizare a infrastructurii 
din cartierul Colonie vor fi 
complexe. “Structura rutieră 
va fi executată prin aşternerea 
unui strat de balast şi a unui 
strat de piatră spartă, peste 
care se va realiza 
îmbrăcăminte bituminoasă în 
două straturi, respectiv un 
strat de legătură şi un strat de 
uzură. Se vor executa lucrări 
de construcţie a trotuarelor şi 
se vor amenaja rigole, acolo 
unde configuraţia străzilor 
permite acest lucru”, 
prcizează Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Primarul municipiului 
Petroşani informează de 
asemenea că lucrările vor 
începe cât de repede posibil, 
mai ales acum după ce, la 
ultima şedinţă de Consiliu 
local, proiectul privind 
indicatorii tehnico-economici 
ai acestei investiţii au fost 
aprobaţi şi de consilieri. 
Programul de modernizare a 

străzilor, trotuarelor şi rigolelor 
din cartierul Colonie este un 
program finanţat exclusiv de la 
bugetul local. “Sigur că este 
un efort bugetar semnificativ, 
dar în acelaşi timp este cât se 
poate de clar faptul că o 
promisiune asumată în faţa 
cetăţenilor din Colonie pe 
acest subiect, trebuie 
respectată, aşa cum s-a 
întâmplat şi în cazul 
investiţiilor pe care le-am 
realizat sau pe care le 
preconizăm şi în alte zone, fie 
ele centrale sau mărginaşe 
ale municipiului Petroşani”, 
mai arată Tiberiu Iacob Ridzi.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Concurs de cultură 
generală dedicat 

Zilei Europei la 
Petroşani 

Cinci echipaje de elevi, formate din 
câte 4 elevi ai clasellor V-VIII de la 
u nităţile de învăţământ gimnazial 
din Petroşani vor participa, luni 11 
mai la un concurs pe teme de 
istorie organizat de Primăria 
municipiului Petroşani şi dedicat 
marcării Zilei Europei. Evenimentul 
va avea loc la Sala de Marmură a 
primăriei, începând cu orele 13,30.  
 
“Marcăm în acest an Ziua Europei 
la Petroşani prin organizarea unui 
concurs având ca temă 
„Semnificaţiile istorice ale Zilei de 9 
Mai”. Concursul este dedicat 
elevilor de gimnaziu de la şcolile 
din Petroşani, care vor avea parte 
şi de premii oferite de administrţia 
locală. Premiile vor consta în bani, 
echipa câştigătoare primind 200 
lei, cea de pe locul doi 160 lei, 
premiul trei încasând 120 lei şi 
menţiunea (două locuri) 100 lei”, a 
declarat Nicolae Taşcă, purtătorul 
de cuvând al Primăriei municipiului 
Petroşani.  

Lucian ISPAS 

Şi zona verde din jurul Spitalului Municipal Vulcan 
va fi reabilitată 
După ce a vizitat secţia de Primiri 
Urgenţe a Spitalului Municipal 
Vulcan, modernizată prin accesarea 
unui program social cu finanţare 
nerambursabilă, primarul municipiului 
Vulcan a stabilit, împreună cu echipa 
managerială a unităţii medicale de la 
Vulcan că este momentul şi pentru 
alte investiţii care ţin de imaginea 
acestei instituţii.  
 
“A sosit momentul să schimbăm şi 
modul în care arată spaţiul de lângă 
spital, mai bine spus dintre Spital şi Colegiul 
Tehnic (care este, la rândul său, în etapa de 
modernizare a curţii interioare). Împreună cu 
conducerea spitalului am stabilit ce anume 
dorim să facem. Astfel vom începe zilele 
următoare o lucrare de reamenajare a acestei 
zone care va rezolva mai multe aspecte: 
pacienţii care se pot deplasa vor putea să 
beneficieze de un spaţiu plăcut, unde să 
petreacă o parte din timp. În plus, pe această 

latură a spitalului va fi creat accesul către o 
parte din serviciile spitaliceşti”, arată Gheorghe 
Ile, primarul municipiului Vulcan. 
 
În acest sens, în perioada imediat următoare, 
vor fi demarate efectiv lucrările necesare 
pentru reamenajarea zonei verzi adiacente 
Spitalului din Vulcan.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Peste 30 de km de 
drumuri vor fi asfaltate 

la Petrila în 2015 
Petrilenii care locuiesc în zona de 
nord a oraşului, de la Cap Linie 
Petrila la Cap Linie Lonea dar şi în 
cartierul Brătianu vor avea, din 
acest an, străzile asflaltate la nivel 
european.  
 
Potrivit viceprimarului oraşului 
Petrila, Vasilică Jurca, peste 30 de 
km de artere rutiere vor fi 
modernizate în acest an, în cadrul 
unui proiect finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene, aflat în plină 
execuţie pe raza oraşului Petrila. 
Viceprimarul Petrilei crede că, 
după implementarea acestui 
proiect, cea mai mare parte a 
străzilor din zona urbană a oraşului 
Petrila vor fi asfaltate.  
 

Lucian ISPAS 
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Exemplu de parteneriat între Apa Serv şi cetăţeni, pe 
strada Înfrăţirii din Petrila 
“Nu există problemă căreia să 
nu-i putem găsi o soluţie” este 
una din devizele după care-şi 
ghidează activitatea 
profesională directorul general 
al Apa Serv Valea Jiului. Că în 
aceste cuvinte există şi foarte 
mult adevăr, oamenii înţeleg 
acest lucru îndeobşte după ce 
expunerea unei probleme cu 
care se confruntă devine 
proiect de investiţii pentru 
operatorul servciiilor locale de 
alimentare cu apă şi canalizare 
din Valea Jiului. 

De acest lucru s-au convins şi 
cetăţenii de pe strada Înfrăţirii 
din Petrila. Cu ceva vreme în 
urmă, aceştia au venit la sediul 
central al Apa Serv, în audienţă 
la directorul general Costel 
Avram. I-au explicat acestuia că  
se află într-o situaţie limită, 
având în vedere că în zona 
gospodăriilor lor urmează să fie 
efectuate lucrări de asfaltare, 
cu toate că un număr de 5 

gospodării de pe această 
stradă nu au fost racordate la 
reţeaua publică de canalizare 
de la Petrila. Cetăţenii i-au 
solicitat directorului general al 
Apa Serv Valea Jiului să 
găsească urgent o soluţie 
pentru racordarea acestor case 
la canalizare, de teamă că după 
asfaltare, nu vor mai putea 
beneficia de acest serviciu. 
 
Lucrurile s-au pus imediat în 
mişcare, la iniţiativa directorului 
general al ASVJ Costel Avram 

care a solicitat primăriei să 
oprească pentru câteva zile 
lucrările de asfaltare, pentru a 
putea fi racordate şi aceste 
case la reţeaua de canalizare.  
 
“Am început lucrările la 
canalizare pe strada Înfrăţirii din 
Petrila imediat după ce oamenii 
mi-au semnalat această 
problemă,  Pentru că Primăria a 
sistat preţ de o săptămână 

lucrările la asfaltare, am putut 
acţiona imediat, astfel încât 
cele 5 gospodării de pe strada 
Înfrăţirii au fost racordate la 
canalizare”, a explicat Costel 
Avram, în cadrul unei conferinţe 
de presă care a avut loc pe 
teren, chiar la locul unde au fost 
executate aceste lucrări.  
 
Am aflat astfel că această 
investiţie a consemnat şi un 

inedit parteneriat între cetăţeni 
şi reprezentanţii ASVJ. 
“Oamenii şi-au achiziţionat 
materialele necesare pentru 
racordarea gospodăriilor lor la 
reteaua de canalizare, şi ele nu 
au fost deloc ieftine, iar noi am 
pus la dispoziţie utilajele şi 
mâna de lucru, astfel încât, prin 
înfrăţire am putut face o treabă 
bună pe strada Înfrăţirii din 
Petrila”, mai spune Costel 
Avram.  
 
Acum , locuitorii de pe această 
stradă petrileană, sunt extrem 
de mulţumiţi de faptul că au şi 
canalizare şi, în curând, vor 
avea şi asfalt pe stradă. 
Consultaţi de jurnalişti, aceştia 
au avut numai cuvinte de laudă 
la adresa celor de la Apa Serv 
care au răspuns prompt şi 
eficient la problema pe care  
i-au semnalat-o directorului 
general Costel Avram. 
 

 
Tiberiu VINŢAN 

www.press-media.ro 
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Locuitorii de pe strada Coroeşti 
din Vulcan au o nouă reţea de 
alimentare cu apă potabilă 

Pe strada Coroeşti din Vulcan, 
reţeaua de alimentare cu apă 
funcţiona în parametrii 
necorespunzători de debit şi 
presiune, fapt care a creat multe 
neplăceri locuitorilor din zonă.  
 
Doi dintre aceştia, Cocotă Dumitru şi 
Gălăţan Florin, şi-au luat inima-n 
dinţi şi au decis să meargă în 
audienţă la directorul general al Apa 
Serv Valea Jiului, pentru a-i solicita 
sprijin în remedierea situaţei. Mai 
ales că auziseră că multe probleme 
de acest fel au fost rezolvate de 
Costel Avram în toate oraşele Văii 
Jiului.  
 
În urma sesizării făcute în audienţă 
de cei doi locatari, directorul general 
al Apa Serv Valea Jiului, Costel 
Avram a dispus efectuarea unei 
analize tehnice şi a dispus 
includerea acestui proiect în 
programul de investiţii proprii al Apa 
Serv Valea Jiului pentru anul 2015.  
În decursului ultimelor zile, investiţia 
a fost finalizată, un număr de 7 
gospodării fiind racordate la o nouă 
reţea de alimentare cu apă potabilă, 
în lungime de  aproximativ 150 de 
metri. “Am fost la faţa locului pentru 
a vedea cum au fost executate 
lucrările şi pentru a vedea ce spun 
oamenii despre această investiţie şi 
am fost încântat să aflu că gradul de 
satisfacţie al cetăţenilor din zonă 

este acum unul corespunzător, atât 
faţă de lucrările executate, cât şi faţă 
de serviciul de alimentare cu apă 
potabilă”, a declarat Costel Avram.  
 
Mulţumirea este şi mai mare pentru 
cei câţiva zeci de locuitori care 
beneficiază acum de serviciile de 
alimentare cu apă potabilă care le 
permit utilizarea apei la debite şi 
presiuni corespunzătoare. “În sfârşit, 
acum am şi eu presiune la robinet 
astfel încât să pot face o baie acasă 
la mine şi pentru acest lucru vreau 
să-i mulţumesc domnului Costel 
Avram, care a răspuns prompt 
sesizării noastre”, a declarat Dumitru 
Cocotă, unul dintre locatarii din zona 
în care au fost efectuate investiţiile 
Apa Serv Valea Jiului. 
 

 
Lucian ISPAS 

Miting sindical pentru 
salvarea Văii Jiului 

“Cel mai mare angajator al judeţului Hunedoara este 
lăsat să moară chiar de cei care trebuie să asigure 
bunăstarea cetăţenilor acestei ţări. Complexul 
Energetic Hunedoara este la un pas de faliment, 
urmând drumul Combinatului Siderurgic 
Hunedoara,sau a tot ceea ce a însemnat industrie în 
judeţul Hunedoara, fie că vorbim de Călan, Orăştie sau 
Brad. Închiderea Complexului Energetic Hunedoara 
înseamnă distrugerea viitorului pentru copiii şi nepoţii 
noştri, înseamnă transformarea unui judeţ întreg în 
regiune de asistaţi sociali. Sărăcia va fi la ea acasă, 
totul cu „ajutorul” parlamentarilor hunedoreni şi a 
Guvernului României care refuză să întindă o mână de 
ajutor acestui judeţ. Situaţia economică gravă în care 
se află azi Complexul Energetic Hunedoara se 
datorează numirilor politice în fruntea conducerii 
societăţii. Astăzi aceşti politicieni întorc spatele unui 
judeţ întreg după ce ani de zile au muls această 
companie pentru a-şi finanţa campaniile electorale”, se 
arată într-un comunicat de presă al Sindicatului 
Muntele , prin intermediul căruia este anunţată 
organizarea, în data de 22 mai, a unui mare miting de 
protest faţă de nepăsarea autorităţilor statului în 
legătură cu situaţia în care se află Complexul Energetic 
Hunedoara. 

Potrivit organizatorilor, peste 6500 de persoane sunt 
aşteptate la mitingul din 22 mai care va avea loc la 
Petroşani, în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor. La 
acţiune sunt însă aşteptaţi toţi huendorenii care au 
spirit civic, care îşi doresc un viitor mai bun pentru ei, 
pentru copiii şi nepoţii lor. “Numărul mare al 
participanţilor trebuie să ne facă auziţi în toată ţara. 
Libertatea nu poate fi cumpărată, ea trebuie câştigată. 
Libertatea copiilor noştri trebuie câştigată de noi. Le 
cerem factorilor politici să pună tot atâta suflet în 
salvarea Complexului Energetic Hunedoara cât au pus 
şi în campania electorală. Hunedoara suntem NOI 
trebuie să continue la Bucureşti cu o campanie numită 
România suntem NOI”, se mai arată în comunicatul 
emis de Sindicat Muntele.  
 

Lucian ISPAS 
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La Petroşani, resursele comunităţii se întorc în evenimentele 
importante din viaţa comunităţii 
Proiectele comunităţii locale din 
municipiul Petroşani au avut 
parte întotdeauna nu doar de 
atenţia autorităţilor 
administraţiei locale, ci şi de 
susţinerea - inclusiv, sau mai 
ales - financiară a acestora. 
Aceleaşi considerente au stat la 
baza votului unanim pe care 
consilierii locali l-au acordat şi 
la şedinţa ordinară a lunii 
aprilie, în care au aprobat o 
serie de proiecte care prevăd 
alocarea de resurse fiananciare 
pentru susţinerea unor activităţi 
culturale sau sportive ori pentru 
achitarea unor obligaţii legale 
ce decurg din statutul de 
asociat al Consiliului local 
Petroşani în diverse proiecte de 
ordin edilitar-gospodăresc.  
 
Astfel, în calitate de membru al 
asociaţiei intracomunitare ADI 
care se va ocupa de „Sistemul 
Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor din Judeţul 
Hunedoara”, municipalitatea din 
Petroşani - la fel ca toate 
celelalte unităţi administrative 
locale din judeţul Hunedoara - 
are obligaţia de a depune o 
cotizaţie anuală de 1 leu pentru 
fiecare dintre cetăţenii oraşului. 
În acest sens, Consiliul local 
Petroşani a aprobat virarea 
sumei de 43.901 lei către 
autoritatea de gestionare a 
proiectului privind 
managementul deşeurilor din 
judeţul Hunedoara, drept 
cotizaţie a celor 43.901 locuitori 
aflaţi în evidenţele statistice 
oficiale ale Petroşaniului. 
 
În altă ordine de idei, în 
perspectiva organizării în 
municipiul Petroşani a unei noi 
ediţii a Concursului Naţional de 
Gimnastică Aerobică “Cupa 
Parâng”, ajuns la cea de-a IX-a 
ediţie, Consiliul local Petroşani, 
în calitate de co-organizator, 

alături de Clubul Copiilor şi 
Elevilor, a decis să aprobe 
suma de 7.000 de lei pentru 
organizarea în bune condiţii a 
acestui eveniment sportiv care 
aduce Petroşaniul pe harta 
naţională a evenimentelor 
sportive de excepţie. Concursul 
va avea loc la Petroşani, pe 
scena Teatrului “I.D. Sîrbu” în 
perioada 22-23 mai 2015.  
 
O altă finanţare generată de 
performanţele sportive ale 
tinerilor din Petroşani a fost 
aprobată pentru susţinerea 
echipelor de rugby de la 
Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu” în vederea 
participării la finala naţională a 
Olimpiadei Sportului Şcolar.  
 
Tot pentru organizarea unor 
evenimente destinate copiilor, 
Consiliul local a aprobat 
alocarea sumei de 60.00 de lei. 
Banii vor fi utilizaţi pentru 
acoperirea tuturor cheltuielilor 
ocazionare de evenimentele 
care vor marca aniversarea zilei 
de 1 Iunie - Ziua Copiilor, la 
Petroşani. În plus, potrivit unui 
frumos gest asumat de 
autorităţile locale din Petroşani,   
toţi copiii aflaţi aflaţi în 
evidenţele Serviciului de 
asistenţă socială (copii aflaţi în 
plasament, minori cu handcap 
grav etc.) sau ai altor organizaţii 
de ocrotire a copiilor, dar şi cei 
aflaţi în evidenţele grădiniţelor 
şi şcolilor generale din 
municipiul Petroşani vor primi 
câte o cutie de ciocolată cu 
ocazia “Zilei Copilului”. 
 
Considerat drept un proiect de 
maximă importanţă, proiectul 
european la care Şcoala 
gimnaziană nr. 7 din Petroşani 
este partener şi în care este 
vizată stoparea fenomenului 
abandonului şcolar, pe fondul 

problemelor din familiile cu 
părinţi care lucrează în 
străinătate, a obţinut, fără 
rezerve, finanţarea cotei de 2% 
prevăzută de lege în calitate de 
coparticipant. În acest sens, 
consilierii locali au dispus 
alocarea sumei de 16841,20 lei 
pentru acoperirea costurilor de 
execuţie ale proiectului 
multinaţional “Stop abandonului 
şcolar” în care este cuprinsă şi 
Şcoala gimnazială nr. 7 
Petroşani.  
 
În fine, dincolo de alte finanţări 
pentru diverse programe şi 
proiecte de interes cetăţenesc, 
un alt eveniment important din 
viaţa comunităţii lcoale din 
municipiul Petroşani a fost 
aprobat şi de Consiliul local. 
Acesta vizează organizarea 
unei noi ediţii a frumoasei 
manifestări care marchează 
“Ziua Familiei” Eveniment 
izvorât din platforma Pro Urbis 
şi organizat de autorităţile 
locale de la Petroşani în 
parteneriat cu Asociaţia Casa 
Pro Urbis, “Ziua Familiei” 
prilejuieşte şi în acest an 
întâlnirea comunităţii cu cei 
care au reuşit să atingă 
performanţa aniversării de 50 

de ani de căsătorie. Alte 20 de 
cupluri de acest fel din 
municipiul Petroşani vor fi 
premiate, în cadrul acestui 
eveniment, care va avea loc pe 
15 mai. În acest sens, Consiliul 
local a aprobat suma de 11.500 
de lei pentru organizarea în 
bune condiţii a evenimentului şi 
pentru asigurarea fondului de 
premiere.  
 
“Toate aceste sume alocate de 
Consiliul local pentru diverse 
evenimente care sunt deja 
tradiţionale în viaţa comunităţii 
noastre, nu fac altceva decât să 
demonstreze că suntem o 
comunitate solidară, o 
comunitate cu oameni capabili 
să-şi întindă unii altora o mână, 
şi la nevoie, dar şi în 
momentele de bucurie. Nimic 
din ceea ce se întâmplă în 
oraşul nostru nu ne este 
indiferent şi, cu atât mai mult, 
este o mare plăcere şi deseori 
o onoare deosebită pentru 
administraţia locală, să poată fi 
parte a unor asemenea 
momente de excepţie”, a 
declarat Tiberiu Iacob Ridzi, 
primarul municipiului Petroşani.  
 

Lucian ISPAS 



7 MĂRTURII 

Monica Iacob Ridzi îşi pledează, din nou, nevinovăţia de după gratii: 

“Nimeni nu poate să spună ceva în legătură cu vreo 
activitate frauduloasă în ceea ce mă priveşte !” 

La 6 ani de când manifestările 
organizate în România pentru a 
marca Ziua Tineretului au 
condus la condamnarea unui 
ministru, nimeni nu şi-a mai 
asumat organizarea unui 
astfeld e eveniment în 
România, cu toate că, potrivit 
Legii, acest lucru este o 
obligaţie a Ministerului 
Tineretului şi Sportului.  
 
“Nimeni nu mă poate acuza 
că am cerut sau am primit 
bani ca să rezolv vreo 
problemă !” 
Constatarea a fost făcută, din 
spatele gratiilor, chiar de către 
Monica Iacob Ridzi, într-o 
postare făcută, din spatele 
gratiilor, pe blogul său personal. 
„Nu am văzut şi nu cred că vom 
vedea un ministru condamnat 
pentru că a încălcat legea şi nu 
a organizat evenimente 
cultural-artistice, folosind 
“resurse financiare, umane şi 
organizatorice” pentru 
sărbătorirea Zilei Tineretului 
cum prevede legea. Avem însă 
un ministru condamnat pentru 
că, pe perioada mandatului 
său, s-a respectat legea şi s-a 
organizat Ziua Tineretului”, 
constată Monica Iacob Ridzi. 
Fostul ministru apreciază din 
nou, în aceeaşi postare, că este 
o victimă a unei grave erori 
judiciare şi, în ciuda 
problemelor grave de sănătate 
cu care se confruntă, promite 
noi dezvăluiri prin care va 
încerca să demonstreze acest 
lucru. „În mod eronat s-a spus 

public că eu aş fi acuzată de 
fapte de corupţie. Acest lucru 
nu este adevărat. Acuzaţiile 
privesc fapte de abuz în 
serviciu, fapte ce în cazul meu 
nu au fost probate pentru că 
nici nu există! Nimeni nu poate 
să spună ceva în legătură cu 
vreo activitate frauduloasă în 
ceea ce mă priveşte. Nimeni nu 
m-a acuzat şi nu poate să 
spună că am cerut cuiva bani 
sau că am primit bani ca să 
rezolv o problemă. Nimeni nu 
m-a acuzat că aş fi abuzat de 
funcţie şi aş fi făcut ceva pentru 
mine sau pentru altul. Despre 
modul abuziv în care a decurs 
urmărirea penală şi apoi 
cercetarea judecătorească voi 
vorbi mai târziu. Un lucru doar 
vi-l spun acum. Când am fost 
chemată la DNA pentru 
prezentarea materialului de 
urmărire penală, unul dintre 
avocaţii mei, văzând că nicio 
probă din dosar nu 
demonstrează că eu aş fi 
săvârşit vreo faptă, ci 
dimpotrivă, l-a întrebat pe 
poliţistul care asista, de ce mă 
trimit în judecată. Răspunsul 
poliţistului a fost foarte clar: şi-a 
îndreptat privirea în sus”, scrie 
Monica Iacob Ridzi. 
 
“Sunt victima unei grave 
erori judiciare !” 
 
“Sunt victima unei grave erori 
judiciare sau mai bine spus a 
unui abuz crunt prin trimiterea 
în judecată şi condamnarea 
mea la 5 ani cu executare, 
pentru că aş fi abuzat de funcţie 
şi aş fi plătit unor firme private 
banii pentru organizarea Zilei 
Tineretului. Vreau să se ştie că 
Monica Iacob-Ridzi a delegat 
toate atribuţiile cu privire la 
organizarea Zilei Tineretului. 
Monica Iacob-Ridzi NU a decis 
nici modalitatea de achiziţie a 
serviciilor pentru organizarea 
Zilei Tineretului, nici firmele ce 
s-au implicat în prestarea 
acestor servicii, nici realizarea 
documentaţiei de atribuire, nici 

recepţia serviciilor şi nici plata 
contractelor. Vreau să se ştie 
că Monica Iacob-Ridzi NU a 
fost de acord cu plata sumelor 
datorate firmelor. Nu am 
semnat ordonanţările de plată, 
iar plata a fost făcută de 
directorul economic din 
minister, Paul Diaconu, 
împotriva voinţei mele, când 
eram plecată la Bruxelles la 
Consiliul de Miniştri, profitând 
de absenţa mea. De altfel, 
acest domn a recunoscut în 
instanţă că a făcut aceste plăţi 
fără ca eu să ştiu, fără să 
încuviinţez, cum a recunoscut şi 
faptul că, şi în alte cazuri ar fi 
făcut plăţi fără ca eu, ca 
ministru, să ştiu şi să fi semnat 
ordonanţările de plată, cum 
cerea legea, toate aceste 
aspecte fiind consemnate şi în 
Raportul Curții de Conturi, 
ignorat de către instanţă, ca şi 
declaraţia directorului, de altfel”, 
arată în continuare, fostul 
ministru al Tinmeretului şi 
Sportului.   
 
“Nimic nu a contat pentru 
instanţă. Niciun argument, 
nici o probă !” 
 
Monica Iacob Ridzi dezvăluie 
însă faptul că nimic de probele 
depuse la acest încâlcit dosar 
nu a fost luat în considerare de 
instanţele de judecată. “Nimic 
nu a contat pentru instanță. 
Niciun argument, nicio probă. 
Nici faptul că am delegat toate 
competențele. Nici faptul că nu 
am semnat nimic. Nici faptul că 
nu am cerut niciodată cuiva să 
facă ceva ce nu e legal. Nici 
faptul că reprezentaţii firmelor 
care au organizat Ziua 
Tineretului recunosc faptul că 
nu mă cunoșteau, că nu îi 
cunoșteam, că nu s-au întâlnit 
niciodată cu mine, de fapt nici 
nu am fost acuzată că aş fi 
pretins sau primit ceva. Nu au 
contat nici declarațiile celorlalţi 
inculpaţi şi martori care arată 
nevinovăţia mea. Nici 
înscrisurile depuse la instanţă, 

care contrazic susţinerile 
procurorilor. Nici faptul că 
expertiza contabilă, dispusă 
chiar de ICCJ a arătat clar că 
nu există prejudiciu. Că toţi 
banii există: o parte au fost 
cheltuiţi, cu factură şi chitanţă 
pentru organizarea 
evenimentelor, restul se află 
sechestraţi în contul firmelor. 
Prin urmare nimeni nu a furat 
niciun leu. Această expertiză 
dispusă în cursul judecăţii de 
către ÎCCJ, efectuată de un 
expert independent care a 
arătat că nu există prejudiciu în 
cauză a fost înlăturată de către 
instanţă pe motiv că nu se 
coroborează cu expertiza 
făcută de DNA care stabilise că 
există prejudiciu !!! Mai mult, 
expertul numit de DNA a stabilit 
că prejudiciul este de 2,7 
milioane lei din aproximativ 3 
milioane plătiţi, în contradicţie 
totală cu ceea ce stabilise 
Curtea de Conturi, Garda 
Financiară şi alte instituţii ale 
statutului. Nu a contat nici faptul 
că organizarea Zilei Tineretului 
era o obligaţie legală a 
ministerului, că banii erau 
prevăzuţi în buget cu această 
destinaţie, că ţinta de eficienţă 
a cheltuirii banilor a fost 
depăşită, prin atragerea unui 
număr mult mai mare de 
participanţi decât cel prevăzut 
iniţial la fundamentarea 
bugetului”, explică Monica 
Iacob Ridzi.  
 
„Mai sunt încă multe de spus, 
dar, mărturisesc, de când sunt 
la spital, îmi găsesc greu 
puterea sau răgazul să scriu. 
Voi încerca să mai prezint, aşa 
cum am promis, aspecte legate 
de toate acuzaţiile ce mi-au fost 
aduse pe nedrept precum şi 
dovezile nevinovăţiei mele”, 
promite, în postarea sa, fostul 
ministru al Tineretului şi 
Sportului. 
 

 
Tiberiu VINŢAN 
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Situat aproape de centrul Petrilei, elegant şi 
primitor, restaurantul NUMBER ONE este un 

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

culinare din bucătăria românească şi 
internaţională,  

alături de produse gourmet. 
 

Vă aşteptăm ! 

Relaţii şi rezervări:  
Petrila Str. Minei, Bl. 33 Spatiul comercial 5,  
Tel Fix: 0254 550 788 Tel Mobil: 0722 514 730 
E-mail: contact@restaurant-numberone.ro      

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 ! 

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 



9 POLITICĂ 

Liberalii din Valea Jiului vor marca cei 140 de ani de la înfiinţarea 
Partidului Naţional Liberal 
Pe 24 mai, liberalii români 
aniversează 140 de ani de la 
momentul în care revoluţionarii 
paşoptişti Ion C. Brătianu şi 
Constantin Rosetti puneau 
bazele Partidului Naţional 
Liberal. Considerat un bastion 
al democraţiei din ţara noastră, 
Partidul Naţional Liberal a jucat 
un rol important pe scena 
politică a României, având 30 
de premieri din cei aproape 90 
câţi a avut România modernă şi 
contemporană. PNL a fost de 
altfel, exceptând perioada tristă 
a celor 45 de ani de comunism 
în care a fost interzis, unul 
dintre partidele de numele 
căruia se leagă cele mai bune 
momente de dezvoltare a ţării.  
 
Parte din istoria acestui partid 
politic de tradiţie a fost scrisă şi 
de bravi oameni politici ai Văii 
Jiului. Atât în perioada 
antebelică şi interbelică, dar şi 

în anii de după 1989. Toate 
aceste momente vor fi 
rememorate de actualii liberali 
din Valea Jiului, care doresc să 
aducă în faţa opiniei publice, la 
ceas aniversar, adevărata 
imagine a PNL.  
 
În acest sens, la nivelul tuturor 
localităţilor din Valea Jiului, vor 
avea loc de luni, 11 mai şi până 
sâmbătă, 16 mai o serie de 
activităţi culturale, sportive şi 
sociale, reunite sub genericul 
“Săptămâna liberală în Valea 
Jiului”. “Împreună cu toţi colegii 
din cadrul organizaţiilor locale 
PNL din Valea Jiului am decis 
să marcăm aniversarea celor 
140 de ani de la înfiinţarea 
PNL-ului printr-o suită de 
manifestări culturale, artistice, 
sportive şi sociale pe care le 
dedicăm întregii comunităţi 
locale. Politica liberală 
înseamnă o politică cu oameni 

pentru oameni şi noi credem că 
aşa cum muncim împreună în 
Valea Jiului, tot aşa trebuie să 
ne bucurăm împreună”, 
apreciază Costel Avram, 
preşedintele PNL Petrila şi 
coordonator al organizaţiilor 
liberale din Valea Jiului.  
 
Avram apreciază că programul 
“Săptămânii liberale” este unul 
extrem de variat, care pe de o 
parte, va pune în valoare 
realizările liberalilor pentru 
Valea Jiului şi va readuce în 
atenţia publicului câteva din 
personalităţile marcante ale 
mişcării liberale din Valea Jiului, 
iar pe de altă parte, va aduce 
un program variat de acţiuni, pe 
gustul tuturor simpatizanţilor 
PNL din Valea Jiului, care sunt 
aşteptaţi să participe la cât mai 
multe dintre activităţile 
organizate de liberali.  
 

“În altă ordine de idei, la ceas 
aniversar, doresc să le adresez 
mulţumiri tuturor celor care au 
scris prin faptele lor istoria 
liberală a Văii Jiului, dar şi celor 
care duc astăzi mai departe 
tradiţia unui partid pentru care 
singurul interes îl reprezintă 
progresul comunităţilor din care 
fac parte. Tuturor, la ceas 
aniversar, un sincer La mulţi 
ani !”, a mai declarat Costel 
Avram.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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• Amânare pentru încă o lună pentru expertiza 
medicală a Monicăi Iacob Ridzi; 

• Se anunţă o luptă aprigă pentru şedia PSD 
Hunedoara; 

• Muşcăturile căpuşelor al provocat boala Lyme la 
20 de hunedoreni; 

• Apa caldă şi clădura rămân oprite; 
• Tinerii au plantat flori în gropile din drumurile de 

la Lupeni; 
• Firma care a poluat Jiul cu suspensii de cărbune 

rămâne cu amenda; 
• Hoţii au dat o nouă lovitură în piaţă; 
• Subprefectul Samoilescu a demisionat; 
• Jiul Petroşani, o iubire în alb şi negru; 
• Aninoasa şi-a luat drumul înapoi; 
• Ce crede BOR despre icoana părintelui Arsenie 

Boca înlăcrimată ? 
• Ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni ? Cum 

trebuie să ne rugăm. 
• 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 

Alexandra Cacovean este al şaptelea 
“Fotoreporter junior” 

Alexandra Cacovean, 
elevă a Colegiul 
Economic “Hermes” din 
Petroşani este laureatul 
celei de-a şaptea ediţii 
a concursului 
“Fotoreporter junior”, 
organizat de Asociaţia 
Culturală “Iosif 
Tellmann” din Lupeni, 
în parteneriat cu 
Exclusiv Media Group.  
 
În cadrul versinajului 
expoziţiei de fotografii 
realizate de copii, au 
mai fost premiate alte 6 
lucrări prezentate de 
copii talentaţi care au 
surprins, cu talent şi 
imaginaţie, instantanee 
pe tema concursului de 
fotografie “Fotoreporter 
junior” care, în acest an 
a fost “oameni în 
acţiune”. Astfel, Vanesa 
Bartha de la Şcoala 
gimnazială nr. 2 Lupeni 

a fost distinsă cu 
Premiul I; Alexandra 
Suciu de la Şcoala 
gimnazială nr. 2 Lupeni 
a obţinut Premiul II; 
Raluca Ion de la Şcoala 
gimnazială nr. 3 Lupeni 
a obţinut Premiul III; 
Elena Luţaş (de la 
Şcoala gimnazială nr. 2 
Lupeni), Emilia On (de 
la Şcoala nr. 19 Avram 
Iancu din Timişoara) şi 
Bianca Şoacă (de la 
Şcoala nr. 2 Lupeni) au 
obţinut câte o 
menţiune.  
 
Felicitări pentru 

succesul copiilor 
talentaţi la foptografie 
merită şi îndrumătorii 
acestora, părinţi sau 
dascăli: Claudia 
Cacovean, Petronela 
Baldovin, Angelica 
Pîrvu, Stela Negură, 
Cristina Ianoşi, 
Magdalena Simborean. 
 
Expoziţia de fotografie 
poate fi vizionată la 
galeria de artă “Iosif 
Tellman” din Lupeni, 
până la fionele acestei 
săptămâni. 
 

Antoneta DUBAN 
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Cum văd politicienii Văii Jiului “Ziua Europei” 
Pentru că, în acest an, Ziua 
Europei a căzut într-o zi de 
duminică, politicienii şi liderii 
comunităţilor locale din Valea Jiului 
au fost puşi în situaţia de a-şi 
prezenta discursurile dedicate 
acestui impotant eveniment, în 
spaţiul public virtual. Cât de 
inspiraţi au fost, vă lăsăm pe 
dumneavoastră, stimaţi cititori, să 
decideţi. 

Senatorul Haralambie Vochiţoiu a 
reamintit faptul că este îndrituit să 
vorbească despre Ziua Europei în 
calitatea sa de secretar al Comisiei 
pentru afaceri europene din 
Senatul României. “Îmi revine 
onoarea de a vă reaminti că data 
de 9 mai are o semnificaţie aparte. 
La această dată, în anul 1950, la 
Paris, s-a făcut primul pas în 
direcţia creării Uniunii Europene de 
astăzi. Ca în fiecare an, la 9 mai 
sărbătorim Ziua Europei şi e 
important, dragi români, să ne 
amintim cu acest prilej, că suntem 
şi rămânem europeni ! Europa e şi 
a noastră şi avem datoria să facem 
tot ce putem pentru ca cel mai 
bătrân continent al lumii să-şi 
păstreze în istorie locul pe care-l 
merită. La mulţi ani, români 
europeni ! La mulţi ani, Europa !”, a 
transmis senatorul Haralambie 
Vochiţoiu.  

Despre semnificaţia istorică şi 
socială a zilei de 9 Mai a scris şi 
Gheorghe Ile, primarul municipiului 
Vulcan. “9 MAI - Iată o zi cu 
adevărat remarcabilă ! Aniversăm 
138 de ani de la declararea 
Independenţei de Stat a României, 
celebrăm 65 de ani de la 

declararea acestei zile ca fiind Ziua 
Europei, precum şi cei 70 de ani 
de la victoria forţelor unite 
eliberatoare care a pus capăt 
unuia dintre cele mai triste şi mai 
însângerate episoade din istoria 
umanităţii : cel de-al doilea Război 
Mondial. Fiecare dintre aceste 
momente istorice ne învaţă câte 
ceva. Depinde doar de fiecare 
dintre noi cum anume reuşeşte să 
asimileze aceste lecţii.Personal 
sunt şi rămân fidel oricărui motiv 
de mândrie naţională şi consider 
că momentul istoric al declarării 
Independenţei României nu trebuie 
umbrit nicicând, ba mai mult, 
trebuie păstrat sfânt într-un colţ din 
inima noastră. Ca cetăţean 
european şi lider de comunitate, 
caut să aduc în urbea Vulcanului 
toate acele oportunităţi care să ne 
deschidă, să ne modernizeze, să 
ne ajute să evoluăm, iar Uniunea 
Europeană ne permite acest lucru. 
Ca om care doreşte să trăiască în 
pace, într-un climat de progres şi 
civilizaţie, privesc cu respect la toţi 
cei ce şi-au sacrificat viaţa în cel 
de-al doilea război mondial, pentru 
ca noi toţi să putem trăi astăzi 
liberi. Doresc tuturor vulcănenilor 
să reflecteze cu bucurie la 
frumuseţea acestei zile şi să fiţi 
sănătoşi oriunde aţi fi, dragi 
concetăţeni... aici acasă, sau  
într-un loc din Europa. Vă salut pe 
toţi şi vă doresc numai bine !”, este 
mesajul transmis de primarul 
Gheorghe Ile.  
 
Tot despre semnificaţia acestei zile 
şi despre locul românilor şi rolul 
Roimâniei în Europa s-a exprimat 
şi primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi. Acesta crede 
că sunt cel puţin două motive 
pentru care - noi românii - merită 
să trecem atenţi prin această zi: 
“Primul este acela că apartenenţa 
noastră la spaţiul unional european 
ne asigură acel nivel de stabilitate 
şi securitate absolut necesare în 
contextul geo-politic actual. Pentru 
orice om care poate emite o formă 
inteligentă de analiză a situaţiei 
actuale din perimetrul unde ne 
aflăm cu toţii, opţiunea ieşirii din 
Uniunea Europeană este nu doar 
lipsită de sens, dar şi direct 
autodistructivă. Al doilea motiv 
este acela că - indiferent de cât de 
bine sau de mult reuşim noi ca 
naţiune să ne mobilizăm în 
absorbţia de fonduri europene - am 
învăţat cu toţii în aceşti ani că 
putem dezvolta într-un ritm mult 
mai rapid comunităţile din care 

facem parte, utilizând aceste 
fonduri. Comunitatea Petroşaniului 
a evoluat foarte mult din punct de 
vedere al emancipării urbane şi 
datorită proiectelor susţinute din 
fondurile europene, la care 
administraţia publică locală şi-a 
adus de fiecare dată contribuţia. 
Nu în ultimul rând este important 
să recunoaştem dimensiunea şi 
modul de organizare al spaţiului 
european, care le permite tuturor 
celor ce ţintesc către un standard 
de viaţă pe care România 
deocamdată nu îl poate aisgura 
(cu preţul evident pe care îl simţim 
cu toţii în domeniul resurselor 
umane), să obţină acest standard. 
Este şi aceasta o etapă firească 
peste care vom trece cu bine la un 
moment dat. Acest element de 
convieţuire pan-europeană are la 
bază dreptul la libertatea de a 
alege locul unde anume un om 
dorește să-şi împlinească 
dorințele, ceea ce este 
fundamental pentru viaţa oricăruia. 
Folosesc acest prilej ca să îi salut 
pe toţi concitadinii mei plecaţi să 
muncească în ţările Uniunii 
Europene. Atât lor cât şi tuturor 
celor ce trăiesc şi muncesc acasă, 
în Petroşani, le doresc să se 
bucure de viaţă şi să celebreze 
această zi cum se cuvine. La Mulţi 
Ani dragi cetăţeni Petroşeneni şi 
Europeni !” a arătat Tiberiu Iacob 
Ridzi, primarul municipiului 
Petroşani. 

În fine, liderul Opoziţiei politice 
locale din Valea Jiului, liberalul 
Costel Avram a ţinut să vorbească, 
în mesajul său de Ziua Europei, nu 
doar despre semnificaţia istorică a 
zilei de 9 mai, ci şi şi să 

reamintească faptul că Europa 
Unită este o construcţie care a 
avut la bază comunitatea 
europeană a cărbunelui şi oţelului. 
Avram crede că acesta este un 
excelent moment de reflecţie 
pentru politicieni responsabili 
pentru a reconsidera rolul 
mineritului din Valea Jiului. 
“Europa marchează astăzi o zi 
importantă din istoria sa. Sir 
Winston Churchill, remarcabilul om 
politic al Marii Britanii de la 
jumătatea secolului XX, spunea că 
„atunci când se termină războiul, 
începe democraţia”. Astăzi, 
întreaga Europă marchează 70 de 
ani de la momentul în care s-a pus 
capăt ultimei mari conflagraţii 
mondiale. Evident, aceasta este o 
importantă zi a Europei. De la 
această zi de 9 Mai aveau să mai 
treacă însă câţiva ani buni până 
când un alt remarcabil lider politic 
european, francezul Robert 
Schuman avea să transpună în 
realitate teoria lansată în mai 1945 
de Sir Winston Churchill. Tot într-o 
zi de 9 mai, a anului 1950, Robert 
Schumann avea să prezinte 
celebra declaraţie privind crearea 
unei Comunităţi Europene a 
cărbunelui şi oţelului, acesta fiind 
considerat actul de naştere al 
Uniunii Europene. Ca români, în 
această zi de 9 Mai, avem un 
motiv de bucurie şi de sărbătoare 
în plus, aceasta fiind ziua în care, 
în 1877, ne-am câştigat mult 
râvnita independenţă. 
Rememorând astăzi toate aceste 
momente istorice, noi, cei din 
Valea Jiului, vedem în aniversarea 
Zilei Europei nu doar un simplu 
motiv de sărbătoare, ci şi unul al 
speranţei. Al speranţei că dacă 
iluştri oameni politici ai Europei au 
putut construi, în jurul acestei 
preţioase resurse care este 
cărbunele, un adevărat Imperiu al 
civilizaţiei şi democraţiei, poate 
vom reuşi şi noi, cu sprijinul unor 
oameni politici responsabili, să 
salvăm viitorul zecilor de mii de 
oameni care încă trăiesc aici din 
exploatarea aurului negru. Tututor 
celor care, prin gând sau faptă, cu 
amintirea glorioaselor momente ale  
Zilei Independenţei, Zilei Victoriei 
şi Zilei Europei, sărbătoresc astăzi 
sfârşitul războaielor şi începutul 
democraţiei, le adresez gândurile 
mele bune. La mulţi ani, dragi 
prieteni, de Ziua Europei !” a scris 
Costel Avram pe blogul său.  
 

 
Lucian ISPAS 
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Porniţi într-o scurtă călătorie de 
duminică, din ciclul “unde fugim 
de acasă”, paşii ni s-au 
îndreptat spre Simeria, iar mai 
apoi, pe malul Mureşului, prin 
Chimindia spre Săcărâmb.  
 
Auzisem destule despre 
această localitate situată în 
Munţii Metaliferi, în Patrulaterul 
Aurifer al Apusenilor dar nu ne 
gândiserăm că de multe ori 
frumuseţea unui loc, 
spectaculozitatea naturii, 
liniştea întregii firi, nu trebuie 
căutată în depărtări, peste mări 
şi ţări, ci aproape, lângă noi, 
acolo unde ne sunt rădăcinile.  
 
Drumul, şerpuitor printre 
dealuri, iar mai apoi prin 
pădurile de fag, albe, ca de 
argint, urcă domol spre 
Săcărâmb. Undeva, la 
marginea şoselei, se văd 
clădirile în ruină a ceea ce 
cândva a fost o faimoasă 
exploatare minieră, o mină de 
aur cu un zăcământ imens de 
peste 40 de tone, o mină care a 
atras lucrători din toate colţurile 
bătrânului nostru continent, o 
mină care acum, cu intrarea în 
adâncuri blocată cu ziduri de 
beton aşteaptă să îi descopere 
cineva povestea şi să-i redea 
măcar şi pentru o clipă 

strălucirea de altă dată. Urcăm 
mai sus, prin păduri cu o 
vegetaţie deosbit de abundentă, 
sălbatică în cel mai adevărat 
sens al cuvântului.  
 
De-o parte şi de alta a drumului 
ne întâmpină o mulţime de cruci 
din piatră, acoperite de liane şi 
muşchi. Cimitire întregi,vechi de 
sute de ani stau mărturie ca 
semn al vremelniciei omului pe 
aceste meleaguri. Undeva, mai 
sus, se profilează ruinele 
„bisericii trăsnite”. De acolo, 
panorama este cu adevărat 
răvăşitoare: Săcărâmbul 
ascuns într-o vale, puţin mai la 
stânga muntele cu acelaşi 

nume, iar în depărtare câmpuri 
întinse, mănoase,  brăzdate de 
albia Mureşului.  
 
Aerul este tare, de parcă am fi 
întrun vârf de munte,iar liniştea 
care ne înconjoară ne face să 
ne auzim inima zbătându-ne în 
piept. Ciudata stare care ne 
cuprinde a fost observată de 
mulţi alţii înaintea noastră. Se 
spune că Săcărâmbul este unul 
din cele mai importante puncte 
energetice ale Terrei. 
Considerat drept „buricul 
pămîntului”, locul unde se 
întâlnesc energiile lumii, cu un 

sol puternic magnetizat, 
Săcărâmbul mai are şi atuul 
unui aer puternic ozonat.  
 
Deşi este situat la o altitudine 
de 300 până la 600 metri, aerul 
este la fel de tare ca cel de la 
altitudinile de peste 3000 de 
metri şi puternic ionizat. Aceste 
caracteristici ale locului au fost 
studiate atent de-a lungul 
timpului şi  s-au realizat 
numeroase cercetări ştiinţifice 
care au concluzionat că aceste 
particularităţi ale Săcărâmbului 
se datorează  bogăţiei minerale 
din subsolurile sale. Ceea ce 
este adevărat, mai ales că pe o 
suprafaţă de 1 km pătrat, au 
fost descoperite nu mai puţin de 
100 de minerale şi metale rare, 
două dintre ele silvanitul şi 
săcărămbitul, unice în lume. Tot 
aici s-au găsit alte minerale rare 
printre care şi telurul, al căror 
corespondent s-a descoperit 
mai târziu şi în minele din Africa 
de Sud. În măruntaiele 
pământului de la Săcărâmb  
s-au amestecat zinc, cupru, 
plumb, argint, aur şi chiar  
uraniu. Cu toată bogăţia de 
minerale şi metale, cel care a 
dus la mărirea şi mai apoi la 
decăderea Săcărâmbului, a fost 
aurul. Şi nu a fost puţin!  
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Timp de 128 de ani, (1748-
1876), complexul minier de la 
Săcărâmb a fost considerat cel 
mai rentabil din Europa .  
 
Din 1746, când un locuitor 
mânându–şi porcii prin pădure, 
a descoperit într-o grotă un 
bolovan puternic strălucitor  
s-au săpat sute de metrii de 
galerii pentru a smulge muntelui 
bucată cu bucată, întregul filon 
de aur. Nu a fost nevoie de 
cianuri sau alte tehnologii 
nocive pentru separarea aurului. 
Acesta se găsea la Săcărâmb 
din abundenţă în filoane şi a 
fost exploatat timp de secole de 
băieşii veniţi din lumea întreagă 
prin tehnologii de cele mai multe 
ori, rudimentare. Satul ascuns 
în pitoreasca vale, a devenit la 

scurt timp după descoperirea 
aurului extrem de popular.  
 
Deoarece  statul austriac, 
interesat în buna exploatare a 
aurului a adus la conducerea 
exploatărilor miniere ingineri şi 
specialişti şcoliţi în marile 
universităţi ale Europei, 
Săcărâmbul s-a transformat în  
aşezare multiculturală care 
număra la un moment dat peste 
3000 de case. Biserici. 
măcelării, magazine, berării, 
şcoli şi spitale erau completate 
cu casinoul, locul de relaxare şi 
de “pierzanie” al băieşilor. Şi 
totuşi, ca o ciudăţenie a vieţii 
care ne demonstrează încă o 
dată dârzenia localnicilor, 
Săcărâmbul a rămas o localitate 
profund românească şi un 
centru al Iluminismului 
reprezentat la începutul anilor 
1800 de Şcoala Ardeleană. 
Strălucire şi decădere a 
cunoscut Săcărâmbul…  

Acum, oamenii, băieşi ieşiţi la 
pensie şi familiile lor trăiesc din 
poveşti. Poveşti despre aur, 
despre putere şi strălucire, 
despre vremuri de mult uitate. 
Mărturie la cele spuse  stau 
cimitirele îngropate în vegetaţia 
pădurii şi ruinele vechii mine. 
Mulţi cred că măruntaiele 
Săcărmbului încă sunt extreme 
de valoroase şi aşteaptă ca 
cineva să vină să redea locului 
strălucirea lui de altă dată. Alţii 
cred cu tărie în frumuseţea 
locurilor, cealaltă comoară a 
Săcărâmbului.  
 
Şi unii şi alţii visează la un viitor 
mai bun, într-o lume mai bună. 
Aşteaptă cu toţii să fie  
redescoperiţi. Până atunci îşi 
duc traiul într-o oază de linişte 
în care aerul este cu adevărat 
pur şi se mândresc că trăiesc în 
“buricul pământului”. 
 

Luminiţa VINŢAN 



14 

este o marcă înregistrată a  

Publicaţia 

Afaceri în Valea Jiului 
ISSN 1842-4473 

SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL 
CUI: RO-13603933; RC: J/20/736/2000 

 Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 
 Telefon: 0254-513.406 
 Fax:       0354-814.018 
 E-mail:exclusivmediagroup@gmail.com 
 Web: www.afacerivj.wordpress.com 

Director-Redactor şef: Tiberiu VINŢAN 
Telefon mobil: 0722-554.809 
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com  

Editor: Luminiţa VINŢAN 
Telefon mobil: 0724-020.474 

Contabil şef: Gheorghiţa CAŢAN 
Grupul de presă Exclusiv este membru al: 

Patronatului Presei din România (ROMEDIA) 

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU 

DIVERTISMENT 

Auzim la televizor, zi de zi 
expresia “Evitaţi consumul de 
sare, zahăr şi grăsimi”. Dacă, 
într-adevăr, în consumul 
alimentar, excesele de zahăr, 
sare şi grăsimi pot dăuna 
sănătăţii, toate aceste produse 
pot fi “aur curat” în alte 
activităţi.  
 
De pildă, dacă nu vreţi să 
cheltuiţi bani pe tabletele 
împotriva ţânţarilor, puteţi 
prepara un amestec la fel de 
eficient din  două ceşti de lapte, 
puţin peste 100 de grame de 
zahăr şi circa 50 de grame de 
piper. Fierbeţi acest amestec 
timp de 10 minute, amestecând 
ocazional. Puneţi apoi mixtura 

în boluri şi aşezaţi-le strategic 
în casă sau chiar pe lângă 
casă. Acestea vor atrage nu 
doar ţânţarii, ci şi alte insecte 
deranjante.  
 
Tot la fel e bine să ştiţi despre 
sare că este un excelent 
degresant. Petele de grăsime 
sunt într-adevar o pacoste, dar 
ele pot fi uşor îndepărtate, dacă 
înainte de a spăla rufele, se 
presară un strat generos de 
sare peste pete. Apoi, hainele 
pot fi spălate în mod normal, cu 
mâna sau în maşina de spălat 
iar petele vor dispărea complet. 
 
Dacă în bucătărie, uleiul 
înseamnă mai mult ca sigur 

colesterol, în tehnica 
înfrumuseţării tenului, acesta 
are un rol cât se poate de 
benefic. Astfel, dacă aveţi 
senzaţia că produsul potrivit 
pentru o piele fină de tot nu 
există, încercaţi să combinaţi 4 
linguriţe de ulei de măsline cu 3 
linguriţe de sare. Pasta obţinută 
astfel se aşează pe faţă, timp 
de 2 minute după care se 

îndepărtează uşor cu apă 
călduţă. Folosiţi această 
mixtură în fiecare zi, timp de o 
săptămână, după care răriţi 
aplicarea acestui tratament, 
reducând zilele de 
înfrumuseţare la 3 pe 
săptămână.  
 
Rezultatele vor fi vizibile.  

 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La balul vânătorilor, unul dintre 
participanţi se destăinuie: 
- După mine, animal mai şiret decât 
vulpea nu există! Nu demult, am mers 
pe urmele unei vulpi o zi întreagă şi, 
când în sfârşit am împuşcat-o, s-a 
dovedit a fi câine! 
*** 
- De ce ai venit la mine, spuse un 
dentist unui ţigan, care avea toţi dinţii 
îmbrăcaţi în aur? 
- Am venit să-mi pui o alarmă! 
*** 
Un tânăr îi spune, supărat, unui 
prieten: 
- Până mai ieri aveam o viaţă foarte 
activă: jucam tenis, fotbal, biliard, 
şah... participam la raliuri... Totul s-a 
terminat, din păcate, când mi-a căzut 
Windows-ul. 
*** 
Badea Gligor, un ardelean blajin, se 
întoarce acasă de la înmormantarea 
soacrei. Cand ajunge în faţa uşii de la 

intrare, o ţiglă se desprinde din 
acoperiş şi-l loveşte în cap. Ridicând 
ochii spre cer, spune: 
- No, ai şi ajuns? 
*** 
La judecător: 
- Domnule, ca martor, ştiţi cât primiţi 
dacă depuneţi mărturie falsă ? 
- Sigură că da, domnule judecător. 
Inculpatul o zis că 100 de lei. 
*** 
Două doamne stau la o cafea. Una, 
uitându-se la ceas, spune: 
- Sunt foarte îngrijorată. Soţul meu nu 
a întârziat niciodată aşa mult. Cred că 
şi-a găsit altă femeie... 
- Vai, tu ! Dar de ce te gândeşti la ce e 
mai rău. Poate că l-a călcat vreo 
maşină... 
*** 
Un vânător intră într-un magazin de 
profil: 
- Pantaloni de camuflaj aveţi ? 
- Avem, numai că nu-i găsim. 

Vorbe cu... schepsis 

“Era arhicunoscut ca 
fiind cel mai mare 
necunoscut dintre 

necunoscuţi.” 

de Gheorghe Niculescu 

Despre o “vedetă” 

Numai de bine 
despre sare, zahăr  

şi grăsimi 
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Sportivii karateka din Vulcan, din nou pe 
podium la Campionatul Naţional 

Nu mai puţin de 283 de 
sportivi de la 12 cluburi 
afiliate la Federaţia Română 
de Karate au fost protagonişti 
ai Campionatului Naţional de 
Karate găzduit, la finele 
săptămânii trecute de 
localitatea braşoveană 
Victoria. Secţia de karate a 
CS Vulcan a intrat în 
competiţie cu 11 sportivi, 
care au obţionut rezultate 
remarcabile, după cum 
urmează: 
 
La proba de kata individual, 
Băncilă Diana Maria – locul I 
la kata feminin (categoria 12-
13 ani), Berechet Eduard 
Mihai – locul II la kata 
masculin (categoria 8-9 ani), 
Bilboc Daria Marina – locul II 
la kata feminin (categoria 10-
11 ani), Cărăşel Anca – locul 
II la kata feminin (categoria 
16-17 ani), Cândea Ioan 
Flavian – locul III la kata 
masculin (categoria 8-9 ani), 
Sălăgeanu Ioan Bogdan – 
locul IV la kata masculin 
(categortia 14-15 ani). 
 
La proba de kata echipe, 
Mihai Ana Teodora – locul I 
la kata echipe feminin 
(categoria 10-12 ani), Băncilă 
Diana Maria – locul I la kata 
echipe feminin (categoria 10-
12 ani), Bilboc Daria Marina 
– locul I la kata echipe 
feminin (categoria 10-12 ani), 

Ferenczi Oana Maria – locul 
II la kata echipe feminin 
(categoria +16 ani), Cărăşel 
Iulia – locul II la kata echipe 
feminin (categoria +16 ani), 
Cărăşel Anca – locul II la 
kata echipe feminin 
(categoria +16 ani), Cândea 
Ioan Flavian – locul III la kata 
echipe masculin (categoria 
10-12 ani), Tomele Andrei – 
locul III la kata echipe 
masculin (categoria 10-12 
ani), Girescu Narcis Andrei – 
locul III la kata echipe 
masculin (categoria 10-12 
ani). 
 
La proba de kumite, Cărăşel 
Anca – locul III la kumite 
feminin (categoria 16-17 ani 
+55 kg). 

„Deşi a fost o competiţie 
foarte grea la care este dificil 
să te clasezi pe locuri 
fruntaşe într-o întrecere cu 
cei mai buni sportivi ai 
cluburilor de karatre din 
România, noi, cei de la 
Vulcan, am reuşit să facem o 
figură frumoasă. 
Performanţele obţinute de 
sportivii de la CS Vulcan 
completează zestrea de 
premii a secţiei de karate, 
care a ajuns în acest an la un 
total de 66 de medalii, 
obţinute în competiţiile 
interne şi internaţionale”, a 
declarat instructorul 
karatiştilor din Vulcan, 
Ferenczi Martin 2Dan. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Primarul din Aninoasa nu 
mai acceptă să fie dus cu 
vorba şi începe asfaltarea 
drumului din oraş 
Primarul oraşului Aninoasa, Nicolae 
Dunca, la fel ca majoritatea cetăţenilor 
din acest oraş, s-a săturat de 
promisiunile deşarte ale celor care se 
oferă să dea o mână de ajutor în 
reconstrucţia acestui oraş. Asta mai 
ales atunci când vine vorba despre 
reabilitarea drumului Iscroni - 
Aninoasa.  
 
Deşi a încheiat o înţelegere cu noii 
lideri ai Consiliului judeţean Hunedoara 
(dintre care unul - vicepreşedintele 
Adrian David - este chiar aninosean de 
baştină) prin care s-a stipulat ca DJ 
666B să fie modernizat pe jumătate din 
lungimea sa de Consiliul judeţean, 
primarul Nicolae Dunca spune că s-a 
săturat de explicaţii şi că, în ceea ce-l 
priveşte, va trece în cel mai scurt timp 
la acţiune. „Am ajuns în situaţia de a 
mă certa toată ziua cu ei pentru că nu 
se apucă de drum. Eu am preluat 
jumătate de la Consiliul Judeţean şi 
mă apuc să-l fac, să-l asfaltez. Ei 
motivează ba că nu au bani, că să mai 
vedem şi am impresia că nu vor să-l 
facă pentru a nu cumva căpăta eu 
capital electoral. De parcă pe oameni îi 
interesează cine şi cum repară drumul. 
Oamenii vor să aibă posibilitatea de a 
circula decent şi fără să-şi strice în 
fiecare zi maşinile. Eu sper să se 
apuce şi ei de jumătatea lor”, a 
declarat primarul localităţii Aninoasa, 
Nicolae Dunca.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Deputaţii pun coroană pe stema de pe 
drapelul României 
Drapelul României s-ar putea 
îmbogăţi în curând cu o 
coroană care va fi plasată 
deasupra stemei. Deputaţii 
jurişti au votat  un proiect în 
acest sens, o iniţiativă care 
aparţine parlamentarilor din 
toate partidele.  
 
“Întrucât, în acest moment se 
dezbate revizuirea Constituției, 
și, în același timp, se 
consideră că este necesar ca 
stema țării să fie aplicată pe 
drapel, este necesar ca 
aceasta, adica stema, să fie 
completă cu toate elementele 
heraldice, care sunt specifice 

tradiției poporului român. 
A sosit momentul să 
reîncoronăm acvila de pe 
stema României, ca act 
reparatoriu în fața istorie”, se  
arată în proiectul adoptat de 
Comisia juridică a 
Parlamentului.  
 

Lucian ISPAS 

Hrana viitorului: insecte şi viermi 
În viitor s-ar putea ca toţi să ne 
hrănim, măcar din când în când, cu 
insecte. Asta spun specialiştii, care 
explicvă acest lucru prin faptul că 
populaţia globului este în creştere şi 
nu avem hrană suficientă. 

Din acest motiv, spun specialiştii, 
trebuie găsite surse alternative de 
proteine. În Statele Unite, există tot 
mai multe companii, care vând 
preparate din viermi de făină sau 
prăjituri din greieri. Insectele, viermii 
se consumă regulat în multe părţi ale 
lumii. 80% din populaţia globului le 
mănâncă. Însă lumea occidentală nu 
a îmbrăţişat încă această idee, nici 

măcar atunci când îi este prezentată 
sub forme apetisante. 

Specialiştii estimează că, în 2050, 
populaţia globului va depăşi 9 miliarde 
de oameni. Pentru a-i hrăni pe toţi, va 
fi nevoie de o producţie mult mai mare 
de proteine. De aceea, insectele ar 
putea deveni o componentă 
importantă a unei alimentaţii durabile. 
Iar americanii sunt încurajaţi să 
înlocuiască, din când în când, o 
friptură de pui, de exemplu, cu o 
mâncare din viermi de făină.  
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