
 

 Publicaţie independentă de analiză economică şi politică locală 

în Valea Jiului 
Anul XIV * Nr. 502 

15-22 iunie 2015 
 16 pagini * 1 LEU  
 ISSN 1842-4473   

Locul în care oameni harnici scriu o poveste 
hunedoreană de succes: 

Detalii în pag. 4-5 

Cine sunt şi ce 
planuri politice au 
noii lideri ai PSD 
Vulcan ? 

 Ce planuri de 
viitor are UNPR 
la Petroşani ? 

Detalii în pag. a 6-a Detalii în pag. a 6-a 

Fără investiţiile 
realizate de Apa Serv 

din fonduri europene, 
Valea Jiului ar fi avut, 

în prezent, grave 
probleme în 

alimentarea cu apă 
potabilă ! 

Detalii în pag. 8-9 

Actorul Mihai Sima 
este STARUL STAGIUNII 
la teatrul din Petroşani Detalii în pag. a 2-a 



2 CULTURĂ 

La numai 25 de ani, Alexandra 
Rudean conduce activitatea celei 
mai mari ferme agrozootehnice din 
judeţul Hunedoara, Fermele ADO 
din Peşteana (lângă Haţeg). Deşi 
gestionarea acestei activităţi îi 
răpeşte chiar şi 12 ore pe zi, 
Alexandra îi mulţumeşte lui 
Dumnezeu că poate face, cu migală 
şi pasiune, ceea ce i-a plăcut 
dintotdeauna, ca om care provine 
din mediul rural. Munca Alexandrei 
Rudean şi a celor aproape 100 de 
oameni pe care-i coordonează este 
cuantificată astăzi într-o fermă 
simbol pentru felul în care România 
îşi poate face simţită prezenţa în 
Europa. Pentru tot ceea ce face la 
Fermele ADO, Alexandra Rudean 
merită cu siguranţă, mai mult decât 
simplul nostru titlu onorific de 
“Premiant al săptămânii”. 

Alexandra RUDEAN 
Director Fermele ADO din Peşteana - Ţara Haţegului 

Actorul Mihai Sima a fost desemnat starul 
stagiunii la Teatrul “Ion D. Sîrbu” din Petroşani 
La începutul acestui an, 
apreciam la Gala Premiilor 
Exclusiv, performanţele 
actorului Mihai Sima şi 
implicarea sa în viaţa 
comunităţii locale din Valea 
Jiului, conferindu-i “Premiul 
Exclusiv” pentru “Cel mai 
bun artist”.  
 
Se vede treaba că decizia 
noastră nu a fost una 
hazardată, din moment ce, 
la doar câteva luni 
distanţă, actorul Mihai 
Sima ăşi reconfirmă 
măsura valorii. Actorul 
Teatrului din Petroşani a 
fost desemnat, la mijlocul 
săptămânii trecute, drept 

“Starul stagiunii” Teatrului 
Ion D. Sîrbu din Petroşani, 
în urma unui clasament 
stabilit prin votul 
jurnaliştilor din Valea Jiului.  
 
Mihai Sima a întrunit cele 
mai multe voturi, dar în 
competiţia starurilor au 
intrat şi actorii Oana Liciu 
Gogu, Amelia Toaxen şi 
Alexandru Cazan. 
 
Actorul Mihai Sima este 
protagonist al unui număr 
impresionant de roluri 
jucate, în prezenta 
stagiune, pe scena 
teatrului din Petroşani, dar 
şi promotor şi coordonator 

al unui proiect educaţional 
inedit, menit să aducă pe 
scenă tinere talente din 
şcolile şi liceele Văii Jiului. 

Luminiţa VINŢAN 

Scriitorul Dan Mircea Cipariu 
impresionat de suferinţa 
Monicăi Iacob Ridzi 
Din spatele gratiilor, Monica 
Iacob Ridzi a impresionat la 
ediţia din acest an a 
Concursului Naţional „Poezie 
de Puşcărie” unde şi-a 
adjudecat Premiul al II-lea.  
 
Dincolo însă de această 
informaţie, mult mai 
impresionante sunt cuvintele 
pe care scriitorul Dan Mircea 
Cipariu, care a prezidat ediţia 
din acest an a acestui inedit 
festival de poezie, cuvinte pe 
care acesta asimţit nevoia să 
le facă publice prin 
intermediul unei reţele de 
socializare. „Am prezidat 
pentru a şaptea oară 
consecutiv Concursul 
Naţional „Poezie de 
Puşcărie” organizat de 
Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor. M-a 
impresionat teribil Monica 
Iacob Ridzi (premiul II, la 
poezie), cu proteze la 
picioare şi o privire care 
cutreiera parcă o altă lume. 
Sper ca preşedintele 
Johannis să răspundă 

favorabil cererii ei de 
graţiere. Umanitatea e tot 
ceea ce pare că ne-a mai 
rămas…” a scris Dan Mircea 
Cipariu, care este şi 
preşedintele secţiei de 
poezie din cadrul Uniunii 
Scriitorilor din România.  
 
Informaţia privind agravarea 
stării de sănătate a Monicăi 
Iacob Ridzi este confirmată şi 
de soţul acesteia. Tiberiu 
Iacob Ridzi ne-a declarat că 
“este adevărat că soţia mea 
poartă două orteze la 
genunchi şi fără ele nu prea 
poate să meargă. Din câte 
am înţeles de la medicii care 
o au sub supraveghere, ar 
putea fi o afecţiune colaterală 
bolii pe care o are. Soţia mea 
are probleme mai vechi cu 
oasele, iar în urmă cu câţiva 
ani a suferit chiar şi o fractură 
de platou tibial. Ea mi-a spus 
că are dureri mari şi nu poate 
să îşi de ajos aceste proteze, 
ca să poată să meargă.”  
 

Tiberiu VINŢAN 



3 ADMINISTRAŢIE 

Au venit bani de la bugetul de stat pentru câteva investiţii 
importante din municipiul Petroşani 
Bugetul local al municipiului Petroşani a 
fost suplimentat cu peste 1,3 milioane de 
lei prin alocarea de fonduri de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice Locale. Banii au fost acordaţi ca 
urmare a semnării unor contracte de 
finanţare pentru o serie de proiecte pentru 
care administraţia locală de la Petroşani a 
făcut mai multe demersuri la Guvern în 
vederea obţinerii banilor necesari pentru 
realizarea lor. 
 
Cea mai mare parte a banilor a fost 
aprobată pentru realizarea unor investiţii 
care vizează creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe din 
municipiul Petroşani. “Am primit, în acest 
sens, pentru implementarea unor proiecte 
care vizează lucrări de anvelopare a 
blocurilor de locuinţe suma de 773.000 de 
lei de la Guvern, sumă la care se adaugă 
contribuţia noastră, în valoare de 434.000 
de lei şi, desigur, contribuţia asociaţiilor de 
proprietari şi a locatarilor din blocurile 
vizate de acestei investiţii, care este mult 
mai mică”, explică Tiberiu Iacob Ridzi, 
primarul municipiului Petroşani.  
 
Un alt proiect pentru care, după foarte mulţi 
ani de stagnare, a fost reluată finanţarea 
de către MDRAPL este cel prin care 

autorităţile de la Petroşani doresc 
construirea unei grădiniţe cu program 
normal şi prelungit. “Este vorba despre 
grădinţa de lângă sediul nou al Şcolii I.G. 
Duca, o investiţie care a stagnat de mai 
mulţi ani din diverse probleme, pentru care 
am primit acum o primă tranşă de bani 
pentru reluarea lucrărilor”, spune Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
Astfel, dintr-un total estimat la 3,22 
milioane de lei pentru finalizarea acestui 
important obiectiv din municipiul Petroşani, 
Ministerul Dezvoltării a aprobat alocarea 
unei prime tranşe de bani, în sumă de 
550.000 de lei, urmând ca obiectivul să fie 
finanţat în continuare, în cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală. Fondurile astfel aprobate vor fi 
utilizate, în parte, pentru realizarea unei 
expertize tehnice a clădirii deja ridicate, 
precum şi penmtru continuarea lucrărilor 
de construcţie. 
 
În fine, un al treilea contract de finanţare 
între Primăria Municipiului Petroşani şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale vizează 
alocarea sumei de 20.000 de lei pentru 
continuarea investiţiilor la proiectul privind 
amenajrea domeniului schiabil Parâng. 
Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, banii 

vor avea ca destinaţie realizarea unor 
investiţii care au ca scop punerea în 
valoare a potenţialului turistic local al zonei. 
Dincolo de valoarea acestui contract, care 
pare una infimă comparativ cu necesarul 
fondurilor pentzru implemenmtgarea 
proiectului privind dezvoltarea domeniului 
schiabil din masivul Parâng, proiect care 
mai are nevoie de circa 361 milioane de lei, 
important este că, prin alocarea de noi 
fonduri, se transmite un semnal pozitiv 
legat de intenţiile Guvernului de a relua 
finanţarea pentru acest obiectiv de investiţii 
major pentru Petroşani şi pentru Valea 
Jiului.  
 
Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi este optimist şi speră că, în 
cursul acestui an, vor mai fi alocaţi şi alţi 
bani de la Guvern pentru proiectele 
administraţiei publice locale.  
 
 

Tiberiu VINŢAN 

Ca şi cum pierderea celor trei 
copii arşi de vii în infernul 
descătuşat în blocul groazei de 
la Uricani nu ar fi fost deja o 
tragedie fără margini, suferinţa 
celor care sunt nevoiţi să-şi 
ducă mai departe viaţa în blocul 
36 de pe strada Progesului 
continuă.  
 
Incendiul devastator izbucnit 
aici din neglijenţa unei mame 
iresponsabile a distrus, în 
întregime, acoperişul întregului 
bloc şi aproape toate locuinţele 
din acesta, unele afectate grav 
de extinderea incendiului, iar 
altele de scurgerea apei cu 
care pompierii au lichidat 
focarul. Cert este că toate cele 
44 de apartamente din blocul 
36 au avut de suferit de pe 
urma acestui nefericit 

eveniment. Rămaşi fără 
acoperiş deasupra blocului, 
locatarii sunt expuşi acum 
riscului ca orice ploaie de vară 
să le distrugă apartamentele şi 
cam tot ce au în acestea.  
 
Pentru că locuitorii acestui bloc 
nu sunt oameni înstăriţi şi nu-şi 
pot permite investiţiile necesare 
în salvarea locuinţelor, primarul 
oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu a solicitat de urgenţă 
Consiliului local aprobarea unei 
rectificări bugetare prin care să 
fie alocaţi, de la bugetul local, 
banii necesari pentru refacerea 
acoperişului. “Am alocat 
180.000 de lei pentru lucrări de 
reparaţii la acoperiş şi avem 
promisiunea domnului prefect 
Vasilescu că vor fi alocaţi bani 
şi de la Guvern pentru 

refacerea locuinţelor oamenilor 
din acest bloc”, spune primarul 
Buhăescu.  
 
Acesta se declară însă surprins 
de atitudinea celor doi consilieri 
ai PNL precum şi de cea a 
consilierului independent Ion 

Stănescu, care nu au luat parte 
la şedinţa de Consiliu în care 
au fost aprobate fondurile 
pentru reparaţiile urgente 
necesare la blocul 36. “Dacă nu 
am fi avut majoritatea noastră 
în Consiliul local, prin absenţa 
acestor consilieri nu am fi putut 
aloca banii pentru refacarea 
acoperişului. Nu cred că o 
astfel de atitudine face cinste 
consilierilor Opoziţiei locale de 
la Uricani”, a declarat Dănuţ 
Buhăescu. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Blocul distrus de incendiul de la Uricani va fi 
reparat cu bani de la bugetul local 



4 REPORTAJ 

Oameni harnici scriu o poveste hunedoreană de succes: 
Povestea noastră porneşte de 
undeva dintr-o piaţă din Valea 
Jiului în mijlocul căreia, în locul 
băbuţei care te îmbie cu lapte 
în sticle de “Cola”, se află acum 
un “tonomat” din care curge 
lapte de văcuţă, gras şi alb, de 
cea mai bună calitate, la un preţ 
imbatabil: 2 lei/litru. Câţiva 
oameni cu concepţii ceva mai 
occidentale despre consumul 
responsabil de lapte ne spun că 
şi-au făcut deja un obicei din a 
lua lapte numai de la aceste 
aparate. Motivul e unul cum nu 
se poate mai simplu: “E bun, e 
ieftin şi e 100% natural !” 
 
Curiozitatea reportericească şi, 
trebuie să recunoaştem, o 
oarecare umbră de îndoială 
legată de asocierea aceasta, 
care pentru mulţi pare încă 
nefirească, între zootehnie şi 
tehnologie, este cea care ne-a 
dus la locul de unde provine 
laptele din aceste aparate: 
Fermele ADO din Ţara 
Haţegului. Ne imaginam, de la 
bun început, că trebuie să fie 
vorba despre o fermă 
zootehnică ceva mai aparte, 
construită pe fonduri şi după 
reguli europene, fie şi pentru 
simplul fapt că nu este la 
îndemâna oricărui fermier să 
investească în zeci de astfel de 
aparate, care se regăsesc în 
pieţele din toate marile oraşe 
ale judeţului Huneodara. Ceea 
ce aveam să găsim la 
Peşteana, lîngă Densuş, în 
inima Ţării Haţegului întrece 
însă orice fel de imaginaţie. 
Chiar şi a celui mai împătimit 
fermier român. În scurt timp, 
aveam să aflăm că totul s-a 
născut datorită unor oameni 
harnici care scriu aici o poveste 
de succes a unei Românii  
care-şi redescoperă vocaţia 
pentru agricultură şi zootehnie.  
 
La o primă aruncare de privire, 
partea zootehnică a Fermelor 
ADO înseamnă mai bine de 
400 de văcuţe, mari şi 
frumoase, desprinse parcă din 
peisajele austriece şi reclamele 
Milka. Nu e de mirare, din 
moment ce aflăm de la 

directorul fermelor, ing. 
Alexandra Rudean că prima 
generaţie a acestor frumoase 
animale a fost importată chiar 
de la ferme din Germania şi 
Austria, la un preţ de 2-3 mii de 
euro fiecare. “Unele dintre 
aceştia le-am achiziţionat la 
licitaţiile de profil, unde ne-am 

bătut cu fermieri din Franţa, 
Italia, Polonia, Ungaria sau 
Rusia”, ne spune şi Gabriel 
Doda, proprietarul afacerii 
zootehnice de la Peşterana. Nu 
trebuie decât să vezi aceste 
frumoase animale, majoritatea 
din rasa “Bălţata germană” 
pentru a înţelege că nu sunt 
doar frumoase, ci şi extrem de 
productive. Fiecare văcuţă 
răsplăteşte efortul fermierilor 
care le îngrijesc aici “cu multă 
dragoste şi cu repsect” (aşa 
cum ne spune Gabriel Doda), 
oferind, în medie, 20 de litri de 
lapte la fiecare mulsoare. Şi 
vorbim despre un lapte de circa 
4,5% grăsime, e o calitate aşa 
cum rar mai poţi să găseşti 
astăzi la producătorii indiviluali 
de la ţară şi aproape imposibil 
să-l găseşti în marile reţele 
comerciale.  
 
De fapt, calitatea laptelui de pe 
rafturile supermarketurilor şi 
preţul infim al acestuia, care fac 
o concurenţă acerbă fermelor 
zootehnice din România este 
una din marile “dureri” ale 
fermierilor de la ADO. “Am 
discutat, pe marginea acestui 

subiect şi cu fermieri din 
Germania şi i-am întrebat cum 
este posibil ca un lapte al cărui 
cost de producţie este undeva 
la 40-50 de eurocenţi să poată 
fi adus şi vândut în România cu 
20 de eurocenţi. Ne-au spus, 
cinstit, că este imposibil şi că, 
probabil, acele produse nu au 
nimic de-a face cu laptele”, ne 
spune Alexandra Rudean.  
 
La fermele ADO, preţul de 
producţie al laptelui este de 
circa 1,20 lei/litru. Intermediarii 
de pe piaţa lactatelor nu dau 
însă mai mult de... 50 de bani/
litru. În aceste condiţii, fermierii 
de la Peşteana, care nu vor  
să-şi bată joc nici de munca 
celor aproape 100 de salariaţi, 
nici de felul în care înţeleg să 
se ocupe de animale, nici de 
banii europeni care au fost 
investiţi la construcţia acestei 
ferme şi, la urma-urmei, nici de 
propria lor afacere, au decis să 
continue investiţiile în 
echipamente şi să proceseze şi 
valorifice ei înşişi, fără 
intermediari, produsele fermei. 
În primă fază au fost 
achiziţionate automatele de 
vânzare a laptelui, amplasate în 
mai multe oraşe hunedorene. În 
Valea Jiului este regăsesc în 
Petroşani (la Piaţa Dacia), în 
Vulcan (în Piaţa Centrală), în 
Lupeni (la Piaţa Cina) şi în 
Petrila (în faţa blocului 101 de 
pe str. Republicii). Dar, în scurt 
timp, fermele ADO de la Haţeg 
vor pune în  funcţiune o fabrică 
modernă de lapte şi produse 
lactate, în care cele peste 6.000 
de litri de lapte/zi vor fi 
procesate şi transformate în 
produse tradiţionale de origine. 
Noua fabrică de lapte,  



5 REPORTAJ 

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 ! 

Fermele ADO din Ţara Haţegului 
arată deja ca o staţie spaţială, 
echipată cu aparatură de ultimă 
generaţie în domeniu. “Peste tot în  
fermele ADO, dar mai ales în fabrica 
de produse lactate, se lucrează ca la 
carte, în mediu steril şi cu o atenţie 
accentuată înspre calitate şi siguranţă 
alimentară”, ne spune directorul 
fermelor ADO, Alexandra Rudean. De 
altfel, întregul complex de ferme 
devoalează, la tot pasul, acest 
concept modern, dar firesc, al 
respectului pentru calitate şi pentru 
sănătate. De la modul de alimentaţie, 
100% natural, al animalelor, la 
îngrijirea lor, la procesul de mulgere 
(care se desfăşoară într-o cameră 
tehnologică de ultimă generaţie în 
domeniu) şi până la depozitarea şi 
valorificarea producţiei, totul 
corespunde acestor normative de la 
care fermierii de la Peşteana nu vor 
să facă niciun rabat. Aşa se face că, 
spre exemplu, deşi noua fabrică de 
lapte ar putea procesa de trei ori mai 
mult lapte decât poate produce în 
prezent ferma, proprietarii nu vor să 
rişte achiziţionând de pe piaţă alt 
lapte, motivând lipsa de încredre şi de 
seriozitate a celor care, de dragul 
unui leu în plus, compromit calitatea 
laptelui. Ori calitatea este argumentul 
forţe cu care cei de la Fermele ADO 
vor să intre pe piaţă. “Trebuie să-i 
învăţăm pe români să se respecte pe 
ei înşişi atunci când vine vorba 
despre propria alimentaţie. Trebuie să 
ajungem la un mod de viaţă în care 
nu doar preţul mic al unui produs 
prost să conteze în deciziile pe care 
luăm când facem cumpărărturi 
alimentare, ci şi provenienţa şi mai 
ales calitatea produselor. Ne-am 
asumat un astfel de rol şi, chiar dacă 

va mai dura ceva vreme până vom 
înregistra şi profit în această afacere, 
nu vom renunţa, sub nici o formă, la 
calitate. Iar cei care deja ne-au 
devenit clienţi, ştiu şi apreciază acest 
lucru”, spune fermierul Gabriel Doda.  
 
Ar mai fi foarte multe de spus despre 
Fermele ADO şi despre modul în care 
fermierii de aici înţeleg felul în care 
România poate juca un rol esenţial, 
acasă şi în Europa, din exploatarea 
potenţialului său agricol şi zootehnic. 
Aşa cum ar fi, din păcate, la fel de 
multe de spus despre hilara situaţie 
cu care se confruntă şi cei de la 
Fermele ADO care nu găsesc oameni 
dispuşi să vină aici la muncă pentru a 
câştiga un ban frumos şi 
oportunitatea de a face parte dintr-o 
echipă de succes. De asemenea, ar fi 
multe de spus şi despre activitatea 
din agricultură de la Feremele ADO 
din Ţara Haţegului, locul de unde 
pleacă în piaţă tone întregi de roşii, 
castraveţi, ardei şi alte legume 
produse în serele care funcţionează 
aici, cum altfel decât ca la carte. Dar 
despre toate acestea, într-un reportaj 
viitor. 
 

Tiberiu VINŢAN 



6 POLITICĂ 

UNPR are gânduri mari şi 
la Petroşani 

Liderii organizaţiilor locale 
UNPR din regiunea de Vest 
a ţării s-au întâlnit, zilele 
trecute, la Timişoara cu 
preşedintele acestei 
formaţiuni politice, 
vicepremierul Gabriel 
Oprea. 
 
Prezent la această reuniune 
politică, Tiberiu Iacob Ridzi 
– preşedintele organizaţiei 
UNPR Petroşani, a 
prezentat câteva din 
concluziile acestei întâlniri. 
Astfel, Tiberiu Iacob Ridzi a 
explicat că liderii UNPR din 
Vestul României au stabilit 
principalele direcţii ale 
UNPR pentru perioada 
2015-2016 şi au prezentat 
principalele inţiative 
legislative pe care le susţine 
acest partid. 
 
„Am reconfirmat, toţi 
reprezentanţii din teritoriu ai 
UNPR că rămânem fideli 
principiilor care stau la baza 
acestei construcţii politice, 
respectiv consensul politic 
pe probleme care privesc 
interesul naţional şi 
construirea unei Românii 
moderne. Am discutat, de 
asemenea, despre 
proiectele legislative ale 
UNPR care vizează Legea 
impozitării marilor averi, 
Legea votului de la 16 ani şi 
Legea privind primul loc de 
muncă, dar am stabilit, 
alături de preşedintele 
nostru Gabriel Oprea care 
sunt şi obiectivele noastre 
politice pentru anul viitor”, a 
declarat Tiberiu Iacob Ridzi, 
liderul UNPR Petroşani. 

Potrivit acestuia, UNPR este 
în prezent cel de-al doilea 
mare partid politic din 
România, conform 
statisticilor oficiale privind 
numărul de membri. “În 
acest moment partidul are 
peste 300.000 de membrii şi 
este al doilea ca număr de 
membrii înregistraţi oficial în 
registrul partidelor politice. 
Ţinta noastră este însă 
aceea de 1 milion de 
membrii, o ţintă care, cred 
eu, poate fi atinsă până la 
alegerile de anul viitor”, 
precizează Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
De altfel, şi la Petroşani 
lucurile evoluează pe un 
trend pozitiv. Liderul UNPR 
Petroşani a declarat că, 
numai în ultimele luni, 
numărul membrilor UNPR 
din această localitate, s-a 
dublat şi înscrierile în partid 
continuă într-un ritm 
constant.  
 
Primariul municipiului 
Petroşani a mai precizat, în 
cadrul conferinţei sale de 
presă de la sediul UNPR 
Petroşani, că a luat decizia 
de a se înscrie şi anul viitor 
în cursa electorală pentru 
funcţia de primar al acestei 
localităţi.  

Tiberiu VINŢAN 

Cine sunt şi ce planuri politice 
au noii lideri ai PSD Vulcan ? 

Noul Birou Executiv al 
PSD Vulcan, stabilit în 
urma alegerilor din 4 
iunie 2015, s-a reunit 
la mijlocul săptămânii 
trecute,  pentru a pune 
pe hârtie programul 
politic pentru etapa 
următoare. În urma 
dezbaterilor s-au 
desprins câteva repere 
care stau la baza 
viitoarelor acţiuni 
politice ale social-
democraţilor din 
municipiul Vulcan. 
 
Preşedintele PSD 
Vulcan, ing. Gheorghe 
Ile ne-a prezentat, prin 
intermediul unui 
comunicat de presă, 
câteva dintre 
obiectivele pe termen 
scurt, mediu şi lung 
ale noii echipe de 
conducere a PSD 
Vulcan. Acestea 
vizează: 
 
1. Întărirea organizaţiei 
PSD Vulcan, prin 
atragerea şi primirea 
de membri noi care să 
reprezinte toate 
categoriile sociale şi 
profesionale din 
comunitatea 
Vulcanului, precum şi 
reconfirmarea în 
rândurile tuturor 
membrilor a principiilor 
de acţiune promovate 
de PSD, bazate pe 
valorile democratice, 
de solidaritate, de 
unitate, în scopul 
susţinerii vieţii 
comunităţii în 
ansamblul ei; 
 
2. Promovarea tinerilor 
în viaţa de partid la 
toate nivelele, fapt 
deja concretizat şi prin 
prezenţa numeroasă a 
tinerilor în noua 
structură 
organizatorică a PSD 
Vulcan; 

 
3. Stabilirea rapidă a 
Programului de 
relansare şi susţinere 
economică şi socială a 
Vulcanului şi a Văii 
Jiului, prin implicarea 
politică la toate 
nivelele, de la local la 
naţional; 
 
4. Deschiderea 
organizaţiei PSD 
Vulcan pentru 
stabilirea de colaborări 
direcţionate în sensul 
menţinerii echilibrului, 
unităţii şi progresului la 
nivel local cu toţi aceia 
care au o viziune, o 
strategie şi o 
determinare 
administrativă şi 
politică comună cu 
cele promovate de 
PSD Vulcan; 
 
5. Încheierea de 
protocoale de 
colaborare cu toţi 
reprezentanţii vieţii 
administrative, 
economice, sociale, 
culturale şi civice din 
comunitatea 
Vulcanului care doresc 
dezvoltarea şi 
emanciparea acestei 
comunităţi. 
 
Noua echipă a PSD 
Vulcan a fost aleasă, 
prin vot deschis, 
democratic, în cadrul 
Conferinţei de alegeri 
din 4 iunie în urma 
căreia a fost validată 

următoarea structură 
organizatorică a PSD 
Vulcan: 
 
Preşedinte – 
Gheorghe Ile; 
Preşedinte executiv – 
Cristian Merişanu; 
Secretar executiv – 
Pompiliu Barbu; 
Trezorier – Dumitru 
Sanda; 
Vicepreşedinţi – 
Nicolae Manea, 
Vasile Pop, Ileana 
Alstani, Bogdan 
Adrian Bădău, Dan 
Petculescu, Cornel 
Hârtop, Octavian 
Gheorghiu; 
Membrii – Simona 
Merişanu, Constantin 
Rădulescu, Cristian 
Toma, Petru Hodor, 
Aurora Istratie, 
Malvine Socaci, 
Constantin 
Popescu,Cătălin 
Petculescu, Gabriel 
Popescu. 
Pe lângă cei aleşi în 
Conferinţă, din Biroul 
Executiv de conducere 
al PSD Vulcan, fac 
parte de drept, având 
calitate de 
vicepreşedinţi şi 
preşedintele TSD - 
Gheorghe Bălţatu, 
preşedinta OFSD - 
Cristina Baleia, 
preşedintele OPSD - 
Viluţ Oltean şi 
preşedintele Ligii 
Aleşilor Locali - Daniel 
Duna.  

Tiberiu VINŢAN 
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Judecătorii au eliminat suspiciunile privind ipoteza unei posibile 
incompatibilităţi a liderului PNL Costel Avram 
Ipoteza unei posibile incompatibilităţi în 
ceea ce-l priveşte pe liderul PNL din Valea 
Jiului Costel Avram a fost eliminată de 
judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, chiar în motivarea sentinţei în care 
a fost condamnat, pentru incompatibilitate, 
Mircea Ioan Moloţ, fostul preşedinte al 
Consiliului judeţean Hunedoara. 
 
În cuprinsul motivării se arată care au fost 
temeiurile legale pentru care preşedintele 
suspendat al Consiliului Judeţean (CJ) 
Hunedoara a cerut anularea verdictului de 
incompatibilitate, majoritatea fiind de 
natură procedurală. În ceea ce priveşte 
sesizarea făcută de Mircea Moloţ în 
apărarea sa, potrivit căruia şi Costel 
Avram, în calitate de fost vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean, ar fi fost în aceeaşi 
stare de incompatibilitate, raportul instanţei 

arată că „aspectele invocate în recurs cu 
privire la situaţia identică în opinia 
recurentului (n. r.- Moloţ) în care s-ar fi aflat 
Avram Costel, care şi-a exercitat 
concomitent cu reclamantul mandatul de 
vicepreşedinte al CJ Hunedoara, nu pot fi 
reţinute, având în vedere că, din actele 

dosarului rezultă că în cazul acestuia, ANI 
a fost sesizată după încetarea mandatului 
de ales local, iar pe perioada derulării 
activităţii de evaluare şi la data întocmirii 
raportului de evaluare, această persoană 
nu mai exercita o funcţie sau o demnitate 
publică”. 
 
Reamintim că Moloţ a fost declarat în stare 
de incompatibilitate de către ANI, pentru că 
în perioada 26 septembrie 2008 – 30 
ianuarie 2009, a deţinut simultan funcţia de 
preşedinte al CJ Hunedoara şi de 
preşedinte al Adunării Generale a 
Acţionarilor de la S.C. Drumuri şi Poduri 
S.A. Deva, firmă ce se afla în subordinea 
administraţiei judeţene şi care, în cele din 
urmă, a fost băgată în faliment. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Vicepreşedintele CJ 
Hunedoara Adrian David la 
Adunarea Europeană a 
Regiunilor 
Vicepreşedintele 
Consiliului judeţean 
Hunedoara, Adrian David 
a reprezentat judeţul 
nostru la o importantă 
întâlnire europeană. David 
a participat, zilele trecute, 
în Suedia, la Goteborg, la 
şedinţa Adunării 
Regiunilor Europene, cea 
mai mare reţea 
independenta a 
autorităţilor din întreaga 
Europa, cuprinzând 
regiuni din 35 de țări.  
 
„Înfiinţată în 1985, A.R.E. 
este un forum de 
cooperare  interregională 
şi un lobbbyist pentru 
interesele regiunilor de pe 

scena europeană. Am 
avut, în cadrul acestei 
deplasări, câteva întâlniri 
extrem de importante, 
printre care şi cea cu dl. 
Joakim Larsson, 
Preşedintele Consiliului 
Regional Vastra Gotaland, 
gazda evenimentului, şi 
am convingerea că, în 
scurt timp, vom putea 
vorbi şi despre 
consecinţele pozitive ale 
participării noastre la 
acest eveniment”, a 
declarat Adrian David.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Consiliul judeţean Hunedoara îşi 
alege noua formulă de conducere 
Scandalul de corupţie 
descoperit de 
anchetele procurorilor 
DNA la începutul 
acestui an în ograda 
Consiliului judeţean 
Hunedoara, care au 
condus la suspendarea 
din funcţie a 
preşedintelui Consiliului 
judeţean, Mircea Ioan 
Moloţ şi a 
vicepreşeditelui Tiberiu 
Balint, a generat 
preluarea din mers a 
instituţiei de către alţi 
consilieri judeţeni. De 
câteva luni bune, 
activitatea Consiliului 
judeţean Hunedoara 
este condusă cu statut 
de interimat de doi 
vicepreşedinţi, Dorin 
Gligor şi Adrian David.  
 
Începând de miercuri, 
17 iunie 2015 lucrurile 
vor intra într-o nouă 
etapă, una care va 
consfinţi stabilitatea 
instituţiei până la 
viitoarele alegeri din 
2016 şi în care noii 
conducători vor avea 

legitimitatea oferită în 
urma votului colegilor 
consilieri. Astfel, 
primele decizii pe care 
le vor lua consilierii 
judeţeni în şedinţa de 
miercurea aceasta este 
alegerea unui nou 
preşedinte şi a unor noi 
vicepreşedinţi ai CJ 
Hunedoara.  
 
De departe, interesul 
cel mai mare este 
suscitat de alegereile în 
urma căruia va fi 
desemnat nou 
preşedinte al CJ 
Hunedoara. Cu 
argumentul majorităţii 

în Consiliu, liberalii îşi 
revendică dreptul de a 
avea această 
importantă funcţie 
administrativă din 
judeţul Hunedoara, 
însă grupul noului PNL 
are, în acest sens, 
două opţiuni: Adrian 
David sau Dorin Gligor. 
Rămâne de văzut dacă, 
în cele din urmă, cei doi 
lideri liberali vor 
continua în echipă, vor 
face o “rocadă” a 
responsabilităţilor sau 
vor pierde în faţa unor 
alţi potenţiali candidaţi. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Cine va fi noul Preşedinte al CJ Hunedoara ? 
 
 
 
 
 
 

 
ADRIAN DAVID              DORIN GLIGOR 
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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 

Fără investiţiile realizate de Apa Serv din fonduri europene, Valea Jiului  
Vă propunem un exerciţiu de 
imaginaţie: încercaţi ca, atunci când 
luaţi un pahar cu apă de la robinet sau 
chiar şi atunci când casierul de la Apa 
Serv vă bate la uşă cu o nouă factură 
de servicii, să vă aduceţi aminte de 
calitatea şi preţul pe care-l plăteaţi, cu 
două decenii şi ceva în urmă, pentru 
apa care fie nu prea curgea la robinet, 
fie, atunci când picura, era roşie. 
 
Astăzi, toate acestea par doar amintiri 
dintr-un vis urât. Pentru ca lucrurile să 
se transforme şi în acest domeniu a 
fost însă nevoie de zeci de ani de 
muncă şi de sute de milioane de lei 
investiţi în reabilitarea şi modernizarea 
reţelelor publice de alimentare cu apă 
potabilă din Valea Jiului. Este cât se 
poate de evident faptul că nici 
resursele comunităţilor locale şi 
judeţene (care gestionează activitatea 
operatorului regional de apă şi 
canalizare din Valea Jiului) şi cu atât 
mai puţin resursele Apa Serv nu ar fi 
putut acoperi necesarul de investiţii 
care a transformat radical calitatea, 
operativitatea şi costurile reale ale 
acestui serviciu indispensabil pentru 
orice comunitate şi pentru orice om.  
 
O echipă de oameni excelent pregătiţi 
din punct de vedere profesional şi 
hotărâţi să schimbe lucrurile în bine au 
acţionat, unitar şi eficient, pentru 
elaborarea unor proiecte tehnice şi 
financiare care au captat interesul 
autorităţilor naţionale şi europene 

făcând ca unul din cele mai importante 
proiecte europene de modernizare a 
infrastucturii regionale în domeniul 
managementului serviciilor de 
alimentare cu apă şi apă uzată să fie 
atribuit societăţii Apa Serv Valea Jiului.  
 
Numai în ultimii 4 ani, graţie unei 
finanţări europene de 143.225.000 de 
lei, la care s-au adăugat 21.905.000 
de lei de la bugetul de stat şi încă 
3.370.000 de lei de la bugetul local al 
acţionarilor ASVJ, au fost realizate 
investiţii care au transformat radical 
calitatea şi condiţiile de furnizare a 
apei potabile în Valea Jiului. Potrivit 
indicatorilor tehnici, reţeaua de 
alimentare cu apă potabilă din 
localităţile Văii Jiului a crescut cu 
27.903 km, alţi 2.008 km fiind reabilitaţi 
şi modernizaţi astfel încât numărul 
beneficiarilor de alimentare cu apă la 
robinet a crescut la 91.356 de 
persoane şi aproape 3000 de 
persoane juridice. O sursă de apă şi 2 
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

ar fi avut, în prezent, grave probleme în alimentarea cu apă potabilă ! 
staţii de tratare a apei potabile au 
fost reabilitate, iar un modern sistem 
de monitorizare a consumurilor şi 
defectelor (de tip SCADA) face 
acum posibilă intervenţia sectorială  
imediată, controlul permanent al 
calităţii apei şi gestionarea 
consumurilor reale din sistem.  
 
Similar, investiţiile realizate în cadrul 
acestui mega-proiect de investiţii  
s-au concretrizat şi în 
managementul serviciilor de 
canalizare şi apă uzată. Astfel, 
reţeaua publică de canalizare din 
Valea Jiului s-a extins cu 61.645 
km, alte 2.827 km fiind modernizate. 
De asemenea au fost construite 9 
staţii de pompare a apelor uzate şi a 
fost reabilitată şi modernizată la 
cele mai înalte standarde europene 
în materie staţia de epurare de la 
Dănuţoni. “Odată cu implementarea 
acestui proiect, Valea Jiului a făcut 
un pas uriaş în ceea ce priveşte 
respectarea în totalitate a 
Directivelor europene şi legislaţiei 
româneşti în domeniul alimentării cu 
apă potabilă, a celor cu privire la 
colectarea şi epurarea apelor uzate. 
În acelaşi timp, am reuşit să 
extindem gradul de acoperire în 
rândul populaţiei a serviciilor de apă 
şi canalizare, indispensabile pentru 
vremurile pe care le trăim şi, poate 
cel mai important lucru, am reuşit să 
asigurăm, pentru oamenii din Valea 
Jiului şi pentru generaţiile viitoare 

servicii de cea mai înaltă calitate”, 
spune Costel Avram, directorul 
general al Apa Serv Valea Jiului.  
 
Beneficiile acestui proiect sunt cu 
siguranţă mult mai bine înţelese de 
toată lumea, dacă facem doar 
simpla precizare că, la gradul de 
uzură al reţelelor şi instalaţiilor de 
alimentare cu apă şi canalizare din 
Valea Jiului, care nu cunoscuseră 
investiţii majore de aproape o 
jumătate de secol, astăzi exista 
riscul ca apa potabilă să fie 
furnizată la robinet cu sincope şi 
întreruperi frecvente, iar costul 
reparaţiilor şi al pierderilor să umfle 
facturile pentru un serviciu total 
ineficient.  
 
Din fericire, lucrurile au evoluat în 
sens pozitiv la Apa Serv Valea 
Jiului, care este astăzi unul dintre 
cei mai perfromanţi operatori de 
servicii de utilitate publică de acest 
fel din România şi din Europa. Iar 
succesul implementării acestui 
proiect (primul de acest fel din 
România încheiat fără nici un fel de 
obiecţii din partea finanţatorilor) 
generează deja oportunitatea şi 
şansa continuării investiţiilor, tot cu 
bani europeni nerambursabili, 
investiţii care vor duce la acoperirea 
în procent de 99% a Văii Jiului cu 
servicii moderne de apă şi 
canalizare.  

Tiberiu VINŢAN 
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• Mormântul părintelui Arsenie Boca a fost 
vandalizat; 

• Din 2016 se recalculează pensiile celor care au 
lucrat în grupa I şi II de muncă; 

• Femeia din Uricani suspectată că şi-a omorât 
copiii a fost pusă în libertate de judecători; 

• Minerii nu mai vor să-şi amintească de mineriada 
din 13-15 iunie 1990; 

• Parcarea Pieţei Centrale din Petroşani va fi 
reparată de municipalitate; 

• Descinderi la piraţii de pe Internet; 
• A murit actorul Rozmarin Delica; 
• Valoarea împrumuturlui accesat de CEH îi 

“înghite” toate veniturile; 
• CEH este sabotat din interior ? 
• Şcoala nr. 7 a împlinit 40 de ani de activitate; 
• Punctaj maxim pentru pompierii de la Petrila; 
• În Valea Jiului fotbalul are viitor; 
• Şi-a pătat onoarea pentru... 100 de lei; 
• 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 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN 
Primăria municipiului 
Vulcan, cu sediul în 
Vulcan str. Mihai 
Viteazu  nr. 31 anunţă 
organizarea în 
intervalul 15 - 17 iulie 
2015 a concursului de 
promovare pentru 
ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a 
următoarei funcţii 
publice de conducere 
vacante din cadrul 
aparatului de 
specialitate al 
primarului municipiului 
Vulcan, astfel: 
Şef birou,  gradul II – 
Birou Transport 
 
Condiţiile pentru 
ocuparea postului sunt 
următoarele: 
- condiţiile specifice:  
* să fie absolvenţi de 
studii de masterat sau 
de studii 
postuniversitare în 
domeniul administraţiei 
publice, management 
sau în specialitatea 

studiilor necesare 
exercitării funcţiei 
publice; 
* să fie numiţi într-o 
funcţie publică din 
clasa I; 
* studii universitare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul 
tehnic; 
2 ani vechime în 
specialitatea studiilor 
necesare; 
* să nu aibă în cazierul 
administrativ o 
sancţiune disciplinară 
neradiată, în condiţiile 
Legii nr. 188/1999, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
- condiţiile generale de 
ocupare a posturilor 
sunt cele prevăzute la 
art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Concursul se 
organizează astfel: 
Proba scrisă: 15 iulie 
2015  - orele 1000 în 
sala de şedinţe a 
Consiliului Local 
Vulcan. 
Interviul: 17 iulie 2015  
- orele 1000 în sala de 
şedinţe a Consiliului 
Local Vulcan. 

 
Bibliografia şi actele 
necesare pentru 
dosarul de concurs se 
afişează la sediul 
Primăriei Municipiului 
Vulcan. 
 
Dosarele de înscriere 
se depun la 
compartimentul resurse 
umane din cadrul 
Primăriei Municipiului 
Vulcan până la data de 
03.07.2015 orele 1330.  
Informaţii suplimentare 
la telefon 0254/570340  
int. 217. 

ANUNŢ CONCURS 

www.press-media.ro 
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Oficiul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate de la 
Petroşani va funcţiona permanent   
Înfiinţat de ceva timp într-un spaţiu al 
Ambulatoriului de specialitate de lw Spitalul 
Municipal Petroşani, biroul teritorial al 
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate 
funcţiona doar o singură zi pe săptămână 
pentru cetăţenii din Valea Jiului. Începând 
de astăzi, locuitorii Văii Jiului care au 
nevoie de serviciile CJAS vor scăpa de 
calvarul cozilor interminabile şi al nervilor 
întinşi la maxim, cum se întâmpla până 
acum.  

 
În urma demersurilor întreprinse de 
senatorul UNPR Haralambie Vochiţoiu, 
începând de luni, 15 iunie a.c., acest birou 
al Casei Județene de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara, va funcţiona cu 
program permanent la Petroşani. „Iată că 
demersurile mele pentru aprobarea acestui 
proiect au dat roade, iar de luni 15 iunie 
a.c., vom avea la Petroşani un oficiu 
permanent al Casei Judeţene de Asigurări 
de Sănătate. Am realizat acest proiect din 
dorinţa de a veni în întâmpinarea 
solicitărilor asiguraţilor din zona Văii Jiului 

şi pentru a-i scuti de costurile unor 
deplasări multiple la sediul Casei Judeţene 
de Asigurări de Sănătate Hunedoara. 
Distanţa de la Deva, unde este sediul 
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, 
şi municipiul Petroşani este de 100 km, iar 
ghişeul din cadrul Spitalului de Urgenţă 
Petroşani, cu program de o singură zi pe 
săptămână, joia, nu făcea faţă numărului 
mare de solicitări”, a constatat senatorul 
Vochiţoiu.  
 
Din datele furnizate pentru realizarea 
acestui proiect reiese că în medie circa 220 
de persoane din toată Valea Jiului se 
adresează în ziua de activitate acestui 
ghişeu pentru soluţionarea diverselor 
probleme. Necesitatea înfiinţării unui birou 
permanent era astfel pe deplin justificată în 
condiţiile în care, în Valea Jiului, locuiește 
aproape un sfert din populația judeţului.  
 
Demersurile pentru obţinerea permanenţei 
în acordarea serviciilor la ghişeul din 
Petroşani al CJAS au fost iniţiate de 

senatorul Haralambie Vochiţoiu, în urma 
sesizărilor primite în acest sens de la 
cetăţeni la biroul său parlamentar de la 
Petroşani.  
 
“Le mulţumesc domnului Nicolae Bănicioiu, 
Ministrul Sănătăţii, domnului Vasile 
Ciurchea, Preşedintele Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, şi Casei Judeţene 
de Asigurări de Sănătate Hunedoara 
pentru sprijinul acordat în realizarea 
acestui proiect deosebit de important 
pentru locuitorii Văii Jiului”, a declarat 
senatorul Haralambie Vochiţoiu. 
 

Lucian ISPAS 

Proiectul “Tineri vulcăneni pentru comunitate” 
s-a încheiat cu succes 
Proiectul “Tineri vulcăneni 
pentru comunitate”, 
implementat de  Asociaţia 
“Niloran”, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Vulcan 
şi Colegiul Tehnic “Mihai 
Viteazu”, s-a încheiat cu 
succes. 
 
În cadrul proiectului, 240 de 
tineri din municipiul Vulcan 
au învăţat despre 
mecanismele Participării 
Publice, putând acum să le 
identifice şi să le folosească 
pentru a-şi identifica un rol 
în societatea locală. “Din 
datele strânse, în urma 
completării chestionarelor de 
evaluare, a reieşit că tinerii 
au apreciat tema aleasă 
pentru training-uri, precum şi 
prestaţia trainerului şi a 
invitatului nostru. Cel mai 
important feedback este cel 
legat de dorința tinerilor de 
mai participa la astfel de 
training-uri. Aproape 60 % 

dintre tinerii chestionaţi au 
susținut că ar dori să mai ia 
parte la astfel de sesiuni, 
ceea ce ne face să credem 
că proiectele noastre viitoare 
se vor bucura cel puţin de 

același succes”, a declarat 
Nicu Taşcă, preşedintele 
Asociaţiei Niloran din Valea 
jiului.  
 
Proiectul “Tineri vulcăneni 
pentru comunitate” s-a 
născut din nevoia de a-i 
aduce pe tineri mai aproape 
de comunitatea din care fac 
parte şi a-i determina să 
participe activ la viaţa 
acesteia, dezvoltându-le 
competenţele. 
 

 
Lucian ISPAS 

 

 Ați mai participa la astfel de training-uri?

Da
57%

Nu
42%

Agenţie de presă, publicitate şi  
relaţii publice 
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Pe-un alt picior de plai şi-o gură de Rai, în Valea Sadului,  

Dorinţa de a fugi de acasă dar 
şi de a cunoaşte locuri 
interesante, ne duce paşii nu 
departe de Sibiu, pe Valea 
Sadului.  Este o destinaţie de 
duminică, deci consultăm harta 
şi pornim la drum.  
 
De când cu autostrada, Sibiul 
se află faţă de noi doar la vreo 
două ore distanţă. Din oraşul 

“preşedintelui” mergem spre 
Cisnădie, un oraş transilvănean 
mic şi cochet, renumit pentru 
covoarele care se produc aici,  
iar mai apoi spre Tălmaciu şi 
Valea Sadului. Râul Sadu, râu 
voinic de munte, împarte două 
grupe importante de munţi, 
Lotru şi Cândrelul.  
 
Şoseaua, asfaltată şi în bună 
stare urmează cursul apei. 
Peisajul este surprinzător. După 
ce treci de satele cu gospodării 
întemeiate, unde prosperitatea 
se află la ea acasă, drumul 
şerpuieşte printre păduri  

umbroase şi fâneţe 
înmiresmate.  Aruncate parcă 
din pensulă, pe coastele 
mănoase vezi  ici o turmă de oi, 
dincolo o ciradă de vite sau o 
stână parcă desprinsă din 
cărţile cu poveşti. Casele 
tradiţionale, colibele şi stânile 
răspândite pe culmile montane, 
livezile ce înconjoară cătunele, 
tradiţiile bine conservate, 
ospitalitatea localnicilor, 
legendele locului şi frumuseţea 
peisajului sunt elemente 

perfecte pentru amatorii unei 
vacanţe la ţară. Se vede treaba 
că pe aceste meleaguri trebuie 
să fi umblat “cei 3 ciobănei cu 
turmei de miei” de pe un picior 
de plai pe-o gură de Rai.... 
 
Trecem pe lângă hidrocentrala 
de la Sadu II, construită în 
1907, apoi pe lângă Sadu V ce 
datează din 1955, iar mai apoi, 
după încă 10 kilometri spre 
inima munţilor, de sus, de pe 
culmi, printre brazi apare 
strălucind în lumina soarelui, 
lacul şi barajul de la 
Negoveanu. Peisajul este 
răpitor. Liniştea care te 
înconjoară este tulburată doar 
de râsul zglobiu al vreunui copil 
venit în drumeţie cu părinţii sau 
de mugetul bivolilor care stau 
“tolăniţi” în apa de la marginea 
lacului.  
 
După câteva ore de relaxare şi 
după o masă la iarbă verde 
îndestulătoare, coborâm  din 
nou pe firul apei spre Uzina 
Electrică de la Sadu I, hotărâţi 
să vizităm  Muzeul Energetic 
Sadu I - Sigmond Dachler.  
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între natura fermecătoare şi miracolele ştiinţei şi tehnologiei 

Primul muzeu cu acest profil din ţară a 
fost inugurat în anul 1996, cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la punerea 
în funcţiune a uzinei electrice de la 
Sadu I şi poară numele inginerului 
Sigmond Dachler care a vegheat timp 
de câteva decenii la buna funcţionre a 
acesteia.  
 
În clădire ni se oferă o adevărată lecţie 
de istorie, dar şi de tehnologie. 
Călătorim parcă în timp şi ne 
întoarcem în anul 1896 când a fost 
pusă în funcţiune centrala Sadu I după 
planurile inginerului Oskar von Miller. 
Este prima centrală electrică  
construită la noi în ţară care foloseşte 
pentru producerea energiei apa, a  
doua  din Europa şi a treia din lume.  
 
Este interesant cum ingierul german 
care a pus la punct tehnologia de 
transport la distanţă a energiei 
electrice în Germania, în anul 1981, 
vine mai apoi în Transilvania, într-un 
loc parcă uitat de lume, pentru a 
produce şi aduce mai apoi lumina 
electrică, într-un fel revoluţionar pentru 
acele timpuri, în Cisnădie şi Sibiu.  
 
Însăşi clădirea acestui inedit muzeului 
este impresionantă şi îşi păstrează cu 
demnitate vechea arhitectură dar, în 
acelaşi timp, îşi păstrează 
funcţionalitatea şi utilitatea în sistemul 
energetic naţional. Vizităm sala 
generatoarelor, în care se află utilaje 
vechi dar bine întreţinute şi încă în 
stare de funcţionare. Sus, la etaj,  sunt 
trei săli amenajate. Prima, Sala 
Cronos, ne prezintă o colecţie 
impresionantă de fotografii, dar şi 
istoria construirii hidrocentralei de la 

Sadu I.  
 
De aici aflăm că Oskar von Miller, 
inginerul care stă în fotografii alături de 
mult mai celebrii săi contemporani 
Thomas Edison şi Henry Ford, a ajuns 
să construiacă această hidrocentrală 
la iniţiativa câtorva oameni cu stare din 
Sibiu. Documentele ne spun că în anul 
1890, Casa Generală de Economii din 
Sibiu a donat 1000 de florini pentru ca 
o comisie de consilieri municipali să 
meargă în Germania, la Expoziţia 
Electrotehnică Internaţională de la 
Frankfurt. Consilierii şi-au făcut treaba 
şi, doi ani mai târziu, inginerul Oskar 
von Miller ne vizita locurile. De aici şi 
până la constrirea  hidrocentralei cu 
care aveau să se fălească şi capitaliştii 
din perioada antebelică şi interbelică 
dar şi, mai apoi, comuniştii, nu a mai 
fost decât un pas. Unul făcut cu marii 
scrificii, dar şi cu mult devotement.  
 
Sala Vulcan, prezintă vechiul mod de 
organizare al uzinei. Aici sunt 
amenajate şi expuse vechile birouri ale 
proiectantului şi directorului, un atelier 
de reparaţii  dar şi un panou de 
verificare/ metrologie cu tot felul de 
cadrane şi ceasuri din alte vremuri 
montate pe el. Deşi toate acestea par, 
pentru necunoscători, fantezii ale 
vreunui artist nostalgic, aflăm că ele 
reprezentau repere de maximă 
importanţă pentru tehnica începutului 
de secol XX.  
 
În ultima sală, intitulată Hermes, aflăm 
cum se produce energia electrică în 
hidrocentralele de pe râul Sadu şi care 
este drumul acesteia de la baraj la 
reţelele de distribuţie.  
 
Vizitarea acestui muzeu reprezintă 
pentru noi (şi în mod cert poate 
însemna acelaşi lucru şi pentru 
dumnevoastră, cei care veţi decide să 
ne călcaţi pe urme după lecturarea 
acestui reportaj) o experienţă deosebit 
de plăcută.  
 
Ne luăm rămas bun de la gazdele 
primitoare şi plecăm spre Cisnădioara, 
pe drumul de întoarcere acasă. 
Punctăm însă pe harta călătoriilor 
noastre de duminică încă o aventură şi 
mulţumirea că am putut să vă 
împărtăşim cu drag o parte din 
impresiile noastre. La bună călătorie! 
 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Luna iunie numită în calendarul 
tradiţional „cireşar” este 
perioada care ne oferă cireşele, 
fructe adorate de toată lumea.  
 
De diverse soiuri, cireşele au 
culori de la negru, la roşu 
aprins şi mai departe până la 
portocaliu sau galben. 
Zemoase, unele amărui, iar 
altele pietroase, cireşele, pe 
lângă gustul deosebit, ne aduc 
porţii întregi de sănătate.  
 
Tonice, diuretice, cu un conţinut 
mare de minerale şi vitamine, 
cireşele sunt indicate pentru 
amelioararea a numereoase 
afecţini ale colonului, rinichilor 
sau oaselor.  

Lăsând la o parte beneficiile 
aduse de aceste minunate 
fructe, cireşele în bucătărie 
reprezintă o adevărată 
desfătare. De la dulceţuri şi 
compoturi şi până la tarte sau 
plăcinte, cireşele pot fi 
ingredientele a numeroase 
reţete. 
 
Eu personal, ador dulceaţa din 
cireşe amare. Este o dulceaţă 
care se prepară relativ uşor. La 
trei kilograme de cireşe fără 
sâmburi se adaugă un kilogram 
de zahăr, două plicuri de zahăr 
vaniliat şi sucul de la două 
lămâii. În rest, modul de 
preparare este cel cunoscut de 
toată lumea, dulceaţa 

păstrându-se foarte bine şi doi 
ani.  
 
Cât despre prăjiturile cu 
cireşe... Se poate prepara o 
delicioasă prăjitură din şase 
albuşuri bătute spumă cu 200 
grame zahăr, şase gălbenuşuri, 
şase linguri făină, 50 grame unt 
moale şi un plic de praf de copt. 
Amestecul se toarnă într-o tavă 

tapetată cu hârtie de copt, iar 
deasupra se pun 250 grame 
cireşe fără sâmburi. După ce se 
coace, prăjitura se pudrează cu 
zahăr şi se serveşte la o 
ceaşcă de cafea. Este 
delicioasă.  
 

Poftă bună  
la....cireşit! 

 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! Vorbe cu... schepsis 

“Fiindcă nu avea 
căciulă, musca i se 

aşeză direct în ciorbă.” 

de Gheorghe Niculescu 

Pildă răstălmăcită 

E vremea cireşelor  

Examen la cursul de logică. Subiectul 
era "demonstraţi că scaunul de la  
catedră este invizibil". Toţi studenţii 
scriu cate 5-6 pagini, dar nota 10 o ia 
Bulă, care scrisese doar 2 cuvinte: "Ce 
scaun?"  
*** 
 - Te-ai însurat sau tot singur te ocupi 
de gospodărie? 
- Da. 
- Ce da? 
- Da, m-am însurat şi tot singur mă 
ocup de gospodărie. 
*** 
Aseară, într-un teatru, a avut loc un 
incendiu. Actorii, curajoşi din fire, au 
hotărât să continue a juca piesa pe 
scenă. Uluiţi de eroismul lor, pompierii, 
la rândul lor, au hotărât să privească 
piesa până la sfârşit. 
*** 
 Preotul sună la uşă. Dinăuntru se 
aude o voce cristalină: 
- Tu eşti, îngeraşule? 
- Nu, răspunse slujitorul Domnului, dar 

lucrăm la aceeaşi firmă. 
*** 
  - I-am cumparat soacră-mii un sejur 
în India … 
- De la ce firmă? 
- „Turist”. 
- Ăştia sunt şarlatani. Te duc pe 
aeroportul din New Delhi şi te lasă 
acolo… 
- Aşa am auzit şi eu... 
*** 
Un inginer agronom, proaspăt ieşit de 
pe băncile facultăţii, se duce într-o zi la 
ţară şi-i spune lui badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta învechită a lu’ 
matale n-o să obţii nici cinci kile de 
pere din pomu-ăsta… 
- Ai dreptate, e prun! 
*** 
 Doamna către menajeră: - Cred că 
soţul meu are o relaţie cu secretara. 
Menajera: - Ştiţi dumneavoastră sigur, 
sau o spuneţi aşa doar ca să mă faceţi 
pe mine geloasă? 
*** 
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Din economiile realizate, Apa Serv 
mai pune în execuţie un proiect de 
lucrări pe fonduri europene 
Ministerul Fondurilor Europene 
şi S.C. Apa Serv Valea Jiului 
S.A. au semnat, zilele trecute, 
un nou contract de finantare 
pentru implementarea 
proiectului intitulat „Extinderea 
şi modernizarea infrastructurii 
de apă şi apa uzată în judeţul 
Hunedoara (Valea Jiului) – 
economii ” prin intermediul POS 
Mediu 2007 – 2013. 
 
Contractul de finanţare vine ca 
urmare a economiilor realizate 
în cadrul investiţiilor iniţiale 
prevăzute în etapa I a 
proiectului privind reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea 
reţelelor de apă şi canalizare 
din Valea Jiului, încheiat în 

cursul acestui an de Apa Serv 
Valea Jiului. 
 
Noul program de finanţare, 
presupune realizarea unui 
contract de lucrări, a unuia de 
supervizare a lucrărilor şi un 
contract de achiziţie de utilaje. 
Toate acestea trebuie finalizate 
până la sfârşitul anului 2015. 

Lucian ISPAS 

“La loc cu verdeaţă, dar nici chiar aşa...” 

Cimitirul eroilor mineri din Lupeni e năpădit de buruieni 
Imaginile pe care le-am preluat de pe 
pagina consilierului local din Lupeni Aurel 
Uilăcan vă prezintă instantanee incredibile 
din Cimitirul central al municipiului Lupeni. 
Nepăsarea autorităţilor locale faţă de 
treburile edilitar-gospodăreşti nu mai 
surprinde deja pe nimeni în acest oraş, 
însă chiar şi aşa, dezinteresul total faţă de 
cei vii, în egală măsură ca şi cel faţă de 
ceiu trecuţi la cele veşnice este strigătoare 
la cer.  
 
Consilierul local Aurel Uilăcan a postat 
aceste imagini, surprinse în cimitirul în care 

odihnesc eroii minerilor de la Lupeni, ucişi 
la greva din 1929. „În secolul XXI acest loc 
încărcat de istorie arată ca o junglă 
amazoniană, deşi ar fi trebuit să fie un loc 
de pelerinaj, întru cinstirea strămoşilor 
noştri care au scris, şi la Lupeni, istoria cu 
sângele lor. Poate că nu ar fi rău ca edilii 
Primăriei să vină şi acum să-şi facă poze în 
faţa mormintelor eroilor mineri, nu doar în 
luna august, când se face curăţenie doar 
pentru… imagine”, apreciază consilierul 
Aurel Uilăcan.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Actorii teatrului din Petroşani au 
plecat în Grecia cu “Herghelia 
albastră” 
Actorii Teatrului 
Dramatic “I.D. Sârbu”  
din Petroşani care fac 
parte din distribuţia 
spectacolului 
“Herghelia Albastră” 
pus în scenă după 
piesa lui Valeriu 
Butulescu, se vor afla 
în perioada 12-20 iunie 
într-un turneu special în 
Grecia. Aceştia vor 
sustine spectacole la 
Atena, Tolosi şi 
Salonic.  
 
Deplasarea actorilor 
Sergiu Fîrte, Mihai 
Sima, Oana Liciu-Gogu 
şi Daniel Cergă face 
parte din proiectul 
”Teatrul nostru în afara 
graniţelor”.  
 
Piesa, prezentată în 
premieră în actuala 
stagiune a teatrului de 

la Petroşani este scrisă 
de Valeriu Butulescu, 
unul dintre cei mai 
traduşi scriitori români 
în viaţă, dramaturg de 
excepţie şi remarcabil 
cetăţean al Văii Jiului.  
 
“Herghelia albastră” 
este o comedie care 
cuprinde 14 scene şi 
doar 4 actori. Este o 
comedie care reflectă 
realitatea din zilele 
noastre, are conotaţii 
politice şi face referire 
la personajele care se 
revoltă impotriva 

autorului şi care vor să 
îşi câştige libertatea.  
 
Piesa a fost scrisă 
acum 6 ani şi a avut 
premiera pe scena 
teatrului petroşănean în 
26 martie 2015. De 
menţionat este şi faptul 
că a fost cea de-a 
patruzecea premieră a 
lui Valeriu Butulescu şi 
a fost nominalizată la 
Gala Premiilor UNITER 
pentru “cea mai bună 
piesă românească  de 
teatru a anului 2009.”  

Alexandru STOICA 


