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Toma Coconea:  
“În fiecare dintre noi e 
un învingător  !” 

Detalii în pag. a 9-a 

Ministrul Fondurilor Europene a asigurat, la Aninoasa comunitatea locală 
a Văii Jiului că, dacă ştie să fie unită,  

Valea Jiului poate avea parte de bani 
europeni printr-un program dedicat  

Detalii în pag.  5-7 

Nota 10 cu 
felicitări pentru 
Apa Serv Valea 
Jiului din partea 
ministrului 
Fondurilor 
Europene Detalii în pag. a 5-a 

Noul consilier al 
ministrului Economiei, 
dr.ing. Iulian Offenberg 
apreciază că, fără 
investiţii urgente şi fără o 
regândire a pieţei de 
desfacere, activitatea din 
minerit nu mai poate fi 
salvată în Valea Jiului 

Detalii în pag. a 3-a 

Ce noi investiţii 
cu bani 

europeni are în 
vedere Consiliul 

judeţean 
Hunedoara Detalii în pag. a 6-a 

Din luna august publicaţia “Afaceri 
în Valea Jiului” se transformă în 
“EXCLUSIV” Detalii în pag. a 15-a 



2 ACTUALITATE 

Sportivul temerar Tomi Coconea 
participă, zilele acestea, la o nouă 
ediţie a celei mai dificile competiţii 
de anduranţă din lume, aşa-numitul 
“Red Bull X-Alps”. Sportivul din 
Valea Jiului este singurul din lume 
care a participat la toate cele 7 
ediţii ale acestei competiţii, care se 
derulează din 2 în 2 ani, dar nu a 
reuşit să câştige niciodată. 
 
Chiar şi fără o medalie de aur la 
acest concurs, Tomi Coconea este 
un învingător. Şi, mai mult decât 
atât, este un excelent “ambasador” 
al Văii Jiului în lumea sportului. 
Pentru toate aceste calităţi, încă de 
la momentul startului acestei 
competiţii, vă spunem că Tomi 
Coconea este pentru noi deja un 
premiant. “Premiantul  
săptămânii”... Succes, Tomi ! 

Toma Coconea 
sportiv 

INSEMEX e deja pregătit pentru 
accesarea de bani europeni 

Printre participanţii la întâlnirea 
de la Aninoasa cu ministrul 
Fondurilor Europene, Marius Nica 
s-a aflat şi dr.ing. George Artur 
Găman, directorul general al 
INCD Insemex Petroşani.  
 
În scurta sa intervenţie din cadrul 
dezbaterilor, Găman a arătat că 
echipa de cercetători de la 
institutul naţional de cercetere şi 
dezvoltare din Valea Jiului nu a 
aşteptat vizita ministrului 
Fondurilor Europene pentru a 

vedea ce oportunităţi există în 
accesarea fondurilor europene 
pentru cercetare, ci deja a depus 
un important proiect de cercetare 
în vederea obţinerii finanţărilor.  
 
“Cunosc preocupările instituţiei 
dumneavoastră şi apreciez 
implicarea echipei de cercetători 
de la institutul naţional de la 
Petroşani care fac o treabă bună 
în domeniul de cercetare şi, 
tocmai de aceea, vă asigur, 
domnule director general, că aveţi 
un partener serios în Ministerul 
Fondurilor Europene şi că sunteţi 
bineveniţi la noi oricând”, a arătat, 
la rândul său, ministrul Fondurilor 
Europene, Mihai Nica. 
 
Insemex doreşte să 
implementeze, în exerciţiul 
financiar european 2014-2020 o 
serie de proiecte de cercetare de 
anvergură, pentru realizarea 
cărora intenţionînd accesarea de 
finanţări din fonduri 
nerambursabile ale UE. 
 

Lucian ISPAS 

Asfalt pe străzile din Colonia 
Petroşaniului 
Nu mai puţin de 7 străzi din 
cartierul Colonie, situate în 
zona adiacentă gării din 
Petroşani au fost asfaltate în 
cursul lunii trecute, în urma 
unui program de investiţii al 
autorităţilor locale de la 
Petroşani, iniţiat de primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi. “Vorbim 
despre câteva străzi intens 
circulate din zona Colonie, 
unde acest gen de intervenţie 
la carosabil se impuneau. Am 
început lucrările de asfaltare 
pe strada din spatele Gării 
până la intrarea pe strada 
Cuza Vodă (spre sediul Apa 
Serv), am continuat cu 
străzile Cărbunelui şi george 
Enescu, apoi pe strada Aurel 
Vlaicu”, spune primarul 

Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Mai mult, primarul 
municipiului Petroşani spune 
că şi alte străzi din cartierul 
Colonie, pe care au fost 
finalizate lucrările de 
introducere a canalizării, vor 
intra anul acesta în 
programul de investiţii pentru 
asfaltare pe care îl 
implementează autorităţile 
locale de la Petroşani.  
 

Lucian ISPAS 

Primăria Petroşani, economii de 
30% la facturile pentru curent 
Achiziţia energiei electrice 
pentru iluminatul public părin 
intermediul bursei de energie 
a adus economii 
semnificative pentru 
autorităţile publice locale din 
municipiul Petroşani. 
 
Spre exemplu, numai în anul 
2014, economiile făcute la 
bugetul local pentru 
iluminatul stradal au fost de 
circa 30%, ceea ce ce se 
traduce în plan financiar  

într-o economie de peste 
200.000 de lei la bugetul 
local. 
 
Reprezentanţii Primăriei din 
Petzroşani spun că vor 
continuia achiziţia de 
energioe electrică în acelaşi 
sistem, având în vedere că 
achiziţia pe bursa de energie 
şi-a dovedit din plin 
eficacitatea. 
 

Lucian ISPAS 

Sediu nou pentru Serviciul de Evidenţă 
a Persoanelor de la Petroşani 

Fosta garnizoană MAI de pe strada Timişoara nr. 5 din 
Petroşani, lăsată în paragină de ani de zile, ar putea deveni 
sediu al Serviciului Public pentru Evidenţa Persoanelor din 
cadrul Primăriei municipiului Petroşani. 
 
În acest scop, administraţia publică locală de la Petroşani 
vrea să preia imobilul de la Ministerul de Interne pentru a-l 
reabilita şi pentru a muta apoi, în această clădire situată în 
zona centrală a oraşului, Serviciului Public Comunitar pentru 
Evidenţa Persoanelor. 
 

Lucian ISPAS 
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Noul consilier al ministrului Economiei, dr.ing. Iulian Offenberg apreciază 
că, fără investiţii urgente şi fără o regândire a pieţei de desfacere, 
activitatea din minerit nu mai poate fi salvată în Valea Jiului 
Pentru a înţelege mai bine cum 
stau lucrurile în cadrul 
Complexului Energetic 
Hunedoara şi ce este de făcut 
pentru a redresa activitatea 
acestui colos industrial, 
ministrul Economiei, Andrei 
Gerea l-a numit în funcţia de 
consilier personal pe dr.ing. 
Iulian Offenberg, un cunoscut 
specialist în domeniul 
mineritului din Valea Jiului. Deşi 
au trecut doar câteva zile de la 
preluarea funcţiei, Iulian  
Offenberg şi-a demarat deja în 
teritoriu activitatea, urmând ca 
împreună cu alţi factori de 
decizie, să elaboreze un Plan 
de Măsuri prin care Guvernul 
să poată acţiona în vederea 
salvării CEH şi continuării 
activităţii în minele de cărbune 
din Valea Jiului.  
 
Săptămâna trecută, consilierul 
ministrului Economiei a efectuat 
mai multe vizite de 
documentare la sucursalele din 
componenţa Complexului 
Energetic Hunedoara. Primele 
constatări au fost făcut publice 
în cadrul unei conferinţe de 
presă care a avut loc la sediul 
Cabinetului Senatorial de la 
Petroşani al senatorului UNPR 
Haralamabie Vochiţoiu, unul 
dintre cei care a susţinut 
numirea în funcţie a lui Iulian 
Offenberg.  
 
Am aflat astfel că problemele 
CEH, dar cu precădere 
problemele cu care se 
confruntă divizia minieră a 
acestei companii, sunt extrem 
de grave şi necesită o 
intervenţie imediată, dar şi 
adoptarea unor soluţii pe 
termen mediu şi lung. “Pe 
partea minieră, din ce am 
constatat până acum în vizitele 
pe care le-am făcut în subteran 
la minele Livezeni, Lonea şi 
Vulcan, este un profund regres 
din punct de vedere tehnic şi 
tehnologic. Acest regres nu 
permite o dezvoltare a 
capacităţilor de producţie, ci din 
contră presupune eforturi 

deseori periculoase, pe care le 
fac minerii pentru ca să 
reuşească să menţină măcar 
producţia pe care o dau”, spune 
Iulian Offenberg. Vorbim, în 
acest sens, despre 
echipamente de lucru depăşite 
fizic şi moral, despre lipsa 
materialelor de lucru (chiar şi a 
celor de primă necesitate), 
despre lipsa de investiţii în 
deschiderea de noi capacităţi 
miniere etc.  
 
Consilierul ministrului 
Economiei spune că 
responsabilii CEH ar trebui să 
găsească, pe termen  scurt, 
acele soluţii care să asigure o 
eficienţă a activităţii, dar şi o 
relansare a pieţelor de 
desfacere. “O eventuală 
dezvoltare de capacitate vine 
numai în condiţiile în care va 
exista o desfacere a produsului 
final. Produsul final al CEH este 
megawatt-ul şi agentul termic 
pe care îl dă către populaţie. 
De-a lungul timpului s-au 
pierdut foarte mulţi beneficiari ai 
sectorului minier şi a rămas un 
singur beneficiar (CEH), care 
este în acelaşi timp şi vânzător, 
şi beneficiar. Pentru a reduce 
însă costurile de exploatare, 
minele din Valea Jiului au 
nevoie urgentă de 
retehnologizare. Aceasta ar 
putea aduce creşteri ale 
producţiei şi productivităţii şi 
posibilitatea CEH de a căuta şi 
noi pieţe de desfacere pentru 
cărbunele din Valea Jiului”, 
spune Iulian Offenberg. 
 
Cum pentru o retehnologizare e 
nevoie de bani pe care CEH nu 
îi are, băncile se codesc să îi 
ofere iar Guvernul nu are 
pârghiile necesare pentru a 
face direct astfel de investiţii, 
situaţia pare să conveargă spre 
un punct mort. Cu toate 
acestea, Iulian Offenberg crede 
că există soluţii. “Una din 
soluţiile care ar putea fi luată în 
calcul este achiziţionarea de 
utilaje moderne pentru subteran 
în sistem leasing”, explică 

Offenberg. Acesta crede că, în 
paralel pot fi luate şi alte măsuri 
imediate de optimizare a 
costurilor în cadrul CEH. Mai 
mult, din primele evaluări făcute 
la minele vizitate de domnia sa, 
consilierul guvernamental a 
constatat preocupări serioase 
în această direcţie: “Sunt mine 
care vor avea costuri mici. Cel 
puţin pe hârtie, aşa cum au fost 
prezentate datele, ar fi ok. Mina 
Livezeni va porni abatajul 
mecanizat, iar costurile de 
producţie estimate se duc 
undeva la 65 de lei pe 
gigacalorie, ceea ce ar fi 
perfect. La Vulcan, se dă un 
cărbune de calitate. Costurile 
care acum sunt undeva pe la 
90 de lei, mai pot fi reduse. 
Mina Lonea deţine posibilităţi, 
deşi dă un cărbune de foarte 
bună calitate – 4000 kilocalorii, 
însă fluxurile mari de transport 
şi abatajele cu tehnologie cam 
nepotrivită pentru tipul de 
zăcământ, îi limitează 
posibilităţile. Există şi aici 
soluţii, dar ele implică bani 
pentru investiţii”, spune Iulian 
Offenberg. 
 
Consilierul ministrului 
Economiei va face o evaluare 
completă a situaţiei din cadrul 
CEH şi va redacta un raport 
detaliat care va fi prezentat 
ministrului Economiei, Andrei 

Gerea şi, prin intermediul 
acestuia, întregului Guvern. 
Senatorul Haralambie Vochiţoiu 
îşi exprimă convingerea că, aşa 
cum a făcut şi până acum, 
Guvernul Ponta va găsi şi va 
adopta măsurile care să 
conducă la continuarea 
activităţii în cadrul minelor de 
cărbune şi al termocentralelor 
Mintia şi Paroşeni.  
 
Pentru ca lucrurile să poată 
însă evolua pe un trend pozitiv 
şi salariaţii CEH trebuie să 
pună însă umărul la salvarea 
locurilor lor de muncă şi la 
eficientizarea companiei. În 
acest sens, Iulian Offenberg 
spune că le-a cerut şi 
sindicatelor mai multă 
responsabilitate: “Pot să treacă 
orice în solicitările pentru CCM, 
dar cea mai bună variantă e să 
lege toate solicitările de 
indicatorii tehnico-economici ai 
companiei. Să spunem că 
prima de concediu o punem 
obligatoriu, dar dacă vrem să 
punem şi o altă primă putem 
doar cu condiţia să se 
încadreze în suportabilitatea 
bugetului. Bugetul spune “prima 
dată salariile”,  ceea ce 
reprezintă cam 70 %, pe urmă 
materialele şi pe urmă vedem 
despre ce mai poate fi vorba.” 

 
Tiberiu VINŢAN 
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5 EVENIMENT 

Ministrul Fondurilor Europene a asigurat, la Aninoasa 
comunitatea locală a Văii Jiului că, dacă ştie să fie unită,  

Valea Jiului poate avea parte 
de bani europeni printr-un 
program dedicat  
Graţie liderului PSD 
Hunedoara, deputatul Laurenţiu 
Nistor, probabil cel mai “curtat” 
ministru al Guvernului 
României, respectiv Mihai Nica, 
ministrul Fondurilor Europene a 
fost prezent, la finalul 
săptămânii trecute, în Valea 
Jiului. Pentru ca semnalul de 
sprijin total pe care Guvernul 
vrea să-l transmită acestei 
regiuni să fie şi mai clar pus în 
evidenţă, organizatorii au ales 
oraşul Aninoasa pentru 
întâlnirea cu ministrul 
Fondurilor Europene.  
 
“Din cauza problemelor 
financiare de până acum, 
oraşul Aninoasa nu a avut parte 
de proiecte europene în afara 
celor derulate prin intermediul 
Apa Serv. Acum, avem în 
vedere câteva proiecte majore 
de dezvoltare a comunităţii 
noastre, atât în domeniul 
infrastructurii cât şi în domeniul 
social, economic şi de sănătate 
publică pe care sperăm să le 
putem pune în practică şi cu 
ajutorul fondurilor europene”, 
este de părere Nicolae Dunca, 
gazda importantei întâlniri care 
a avut loc la Aninoasa. 
 
Ministrul Mihai Nica are veşti 
cât se poate de bune nu doar 
pentru Aninoasa, ci pentru 
toate unităţile administrativ 
teritoriale din Valea Jiului, dar 
le atrage atenţia primarilor că 
gestionarea fondurilor 
europene presupune reguli 
stricte şi, mai ales, presupune 
nevoia unui efort comun al 
întregii comunităţi locale, 
înţelegând prin aceasta un 
parteneriat între administraţiile 
locale, între Universitatea din 
Petroşani, Insemex, societatea 
civilă şi mediul de afaceri local.  
 
Această teză este susţinută şi 
de către senatorul Haralambie 
Vochiţoiu, care apreciază că 

“există foarte mulţi bani 
europeni care ar putea fi 
utilizaţi în Valea Jiului, dar 
aceşti bani nu sunt dedicaţi 

doar acestei zone şi atunci 
trebuie făcute eforturi comune 
pentru a atrage cât mai mulţi 
din aceşti bani.” Vochiţoiu, care 
a lucrat ani buni cu fonduri 
europene, apreciază că în UE 
este o altă filosofie a banului, în 
care factorul politic nu mai are 
putere de decizie. 
 

Chiar şi aşa, experienţa 
judeţului Hunedoara şi a Văii 
Jiului în atragerea de fonduri 
europene pentru dezvoltare 
este una apreciabilă. Potrivit 
secretarului de stat în Ministerul 
Fondurilor Europene, Roxana 
Mânzatu, prezentă la întâlnirea 
de la Aninoasa, în exerciţiul 
financiar 2007-2013, datele 

statistice arată că judeţul 
Hunedoara a atras şi cheltuit 
2,8 miliarde de lei, 
implementând nu mai puţin de 
212 proiecte de acest fel. 
 
Provocările pe care le deschide 
noul buget european sunt şi 
mai mari, pentru că România 
are şi mai mulţi bani la 
dispoziţie, pe care judeţul 
Hunedoara şi Valea Jiului 
trebuie să înveţe rapid cum 
poate să-i aducă în regiune. 
Având în vedere situaţia socială 
a zonei şi posibilităţile reduse 
de care dispun autorităţile 
locale, inclusiv pentru 
cofinanţarea programelor 
europene, o posibilă soluţie ar 
putea fi, în opinia ministrului 
Mihai Nica, constituirea unei 
asocieri teritoriale care să  

continuare în pag. a 6-a 
 Nota 10 cu felicitări pentru Apa Serv Valea Jiului din partea 
ministrului Fondurilor Europene 
Investiţiile realizate din bani europeni de operatorul 
de apă şi canalizare din Valea Jiului, apreciate 
drept „de nota 10 cu felicitări” de către ministrul 
Fondurilor Europene. Mihai Nica a dat asigurări că 
şi investiţiile care se vor derula în etapa a doua a 
acestui program de finanţare europeană vor avea 
cea mai mică cotă de cofinanţare locală din cele 

aplicate pe acest gen de proiecte în România. 
 
Dezbaterile intense care au avut loc în ultimii ani, 
cu precădere în perioadele electorale, pe marginea 
evoluţiei tarifelor pentru apă şi canalizare în Valea 
Jiului l-au determinat pe directorul general al Sc 
Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram să-l întrebe pe 
ministrul Fondurilor Europene, în cadrul întâlnirii de 
la Aninoasa, dacă planul tarifar asumat de toate 
autorităţile administraţiei locale, poate fi renegociat. 
Răspunsul ministrului Mihai Nica este fără echivoc: 
„Nu ! Contractele finanţate din bani europeni nu mai 
pot fi renegociate, nici în timpul derulării proiectului 
şi nici ulterior. Mai mult, nerespectarea prevederilor 
asumate, poate duce chiar la pierderea finanţărilor.” 
 
Poziţia oficialului guvernamental pune astfel punct 
tuturor dezbaterilor pe tema preţului la apă în Valea 
Jiului. Acesta trebuie, în mod obligatoriu ajustat 
anual, conform reglementărilor asumate de 
semnatarii contractului de finanţare.  
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Ce poate câştiga Valea Jiului după întâlnirea cu ministrul Fondurilor Europene ? 

urmare din pagina 5 
permită crearea unui pachet de 
finanţări dedicate, după modelul 
ITI aplicat în regiunea Deltei 
Dunării. În acest sens, ministrul 
Fondurilor Europene este de 
părere că “o primă soluţie este 
aceea că îi voi propune 
Primului Ministru constituirea 
unui grup de lucru, pentru că 
problema Văii Jiului nu poate fi 
abordată doar dintr-o singură 
instituţie. De aceea consider că 
toate ministerele care pot 
asigura aspectele tehnice pe 
care eu, în calitate de ministru 
al Fondurilor Europene să le 
pot propune spre finanţare, 
necesită o abordare unitară. 
Cred că acest grup de lucru 
format din personal tehnic, 
secondat de un grup de lucru la 
nivel înalt, din care să facă 
parte inclusiv parlamentari din 
zonă,  poate să ia decizii pentru 
a configura oportunităţi de 
finanţare dedicate zonei.” 
 
Drumnul spre Herculane, 
prioritatea nr. 1 a Văii Jiului 
 
Toate bune şi frumoase, numai 
că, potrivit primarului oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu, 
“oamenii din Valea Jiului nu mai 
au răbdare, nu mai cred în 
poveşti şi vor din partea 
Guvernului nostru mai multă 
acţiune şi mai puţine poveşti.” 
În acest sens, Buhăescu a 
readus în atenţie, şi cu acest 
prilej, chestiunea finalizării 
DN66A Uricani-Herculane, 
despre care crede că este cea 
mai importantă investiţie, în 
acest moment, pentru toată 
Valea Jiului.  
 
Deputatul Laurenţiu Nistor, 
preşedintele PSD Hunedoara, 
apreciază că este incalificabil 
faptul că, de 12 ani, despre 
acest drum se tot discută, se tot 
promit soluţii, dar nu se face 
nimic. Acesta arată că, mai 

mult, deşi în 2014, drumul a 
fost prins în bugetul de investiţii 
al Ministerului Transporturilor, 
investiţia nu s-a mai regăsit şi 
în bugetul din acest an. 
 
Cel mai înverşunat susţinător al 
acestui proiect este însă 
primarul oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu. Acesta i-a semnalat 
ministrului Fondurilor Europene 
că deja îi este ruşine de 
cetăţenii acestui oraş şi ai Văii 
Jiului faţă de numeroasele 
promisiuni neonorate în 
legătură cu acest proiect 
despre care el crede că este 
cea mai importantă investiţie 
pentru Valea Jiului. „Vă rog, 
domnule ministru, să faceţi 
toate demersurile pe lângă 
colegii dumneavoastră din 
Guvern să repunem în finanţare 
acest proiect. Nu mai vrem să 
fim duşi cu preşul, să tragem de 
timp şi, atunci când guvernul 
PSD pleacă de la Guvernare, 
să dăm iarăşi vina pe alţii. Am 
avut prinşi în finanţare 58 de 
milioane de euro din bani 
europeni pentru finalizarea 
acestui drum strategic care 
deschide potenţialul oraşului 
Uricani şi al întregii Văi a Jiului. 
Din cauza unor procese cu 
ONG-urile ecologiste, nu s-au 
putut începe anul trecut 
lucrările. A fost câştigat 
procesul dar acum nu mai 
există bani în bugetul pe 2015 
pentru această lucrare. Vă rog 
să ne ajutaţi să rezolvăm 
această problemă acum, cu 
guvernul nostru, al PSD”, i-a 
spus primarul Dănuţ Buhăescu 
nimistrului Fondurilor Europene. 
 
Potrivit ministrului Mihai Nica 
problema finanţării acestui 
drum depinde de o solicitare a 
Ministerului Transportului. 
Acesta a promis însă ca, 
împreună cu parlamentarii Văii 
Jiului, să aibă o discuţie pe 
acest subiect la Guvern, 

urmând a se găsi o soluţie 
favorabilă în cel mai scurt timp 
posbil. 
 
Tot în materie de drumuri, 
ministrul Fondurilor Europene a 
promis că va analiza împreună 
cu cei de la Ministertul 
Transporturilor şi propunerea 
autorităţilor locale de la 
Petroşani, care doresc să 
obţină finanţăare pentru 
reabilitarea DN 66 pe porţiunea 
aferentă şoselei de centură a 
municipiului Petroşani.  
 
Zonele periurbane, o posibilă 
şansă de dezvoltare a Văii 
Jiului cu bani europeni 
 
Reprezentanţii comunităţilor 
locale din Valea Jiului i-au 
solicitat ministrului Mihai Nica 
găsirea unei soluţii prin care 
zonele rurale adiacente 
oraşelor şi municipiilor Văii 
Jiului să poată fi declarate 
eligibile în cadrul programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR). În acest sens, este 
nevoie de o hotărâre de guvern, 
după ce autorităţile locale au 
adoptat deja, în acest sens, 
hotări ale Consiliilor locale. 
“Este o chestiune pe care o 
vom aborda împreună cu 
domnul prefect, cu 
parlamentarii din zonă şi cu 
ministrul Agriculturii joi, într-o 
întrevedre comună pe care o 
vom face la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene. Cred că 
putem elabora un pachet 
legislativ care să răspundă 
acestei chestiuni ce poate 
extinde aria de eligibilitate a 
unor programe europene şi 
pentru Valea Jiului”, a răspuns, 
prompt acestei probleme, 
ministrul Mihai Nica.  
 
Chiar dacă banbii europeni 
reprezintă o bună oportunitate 
pentru Valea Jiului, autorităţile 
locale din Valea Jiuluii se tem 

continuare în pag. a 7-a 

La întâlnirea cu ministrul Fondurilor 
Europene, care a avut loc astăzi la 
Aninoasa, a participat şi preşedintele 
Consiliului judeţean Hunedoara, Adrian 
David, care este originar din această 
localitate a Văii Jiului. 
 
Cu acest prilej, Adrian Nicolae David, a 
făcut o prezentare a nivelului 
implementării fondurilor europene 
accesate de Județul Hunedoara în perioada 2007-2013. Acesta a 
arătat că, în acest exerciţiu financiar european, au fost atrase 
fonduri nerambursabile pentru 21 de proiecte, suma contractată 
pentru acestea ridicându-se la valoarea de aprox. 263.485.000 de 
euro. 
 
„Am prezentat, cu această ocazie şi intenţiile administrației 
județene pentru perioada 2014-2020. Acestea vor cuprinde 
investiții în: 
– infrastructura rutieră, 
– infrastructura apă-canal, 
– realizarea unui transport ecologic ”Green–Line”, 
– realizarea a 2 parcuri de afaceri în Valea Jiului, 
– închiderea gropii de gunoi de la Vulcan. 
De asemenea, am lansat o temă de dezbatere pentru toate 
primăriile din Valea Jiului cu scopul de a se identifica noi obiective 
de investiții pe care să le putem propune, împreună, pentru 
finanţare pe fonduri europene”, a declarat Adrian David, 
preşedintele Consiliului judeţean Hunedoara. 

Ce noi investiţii cu bani europeni are în 
vedere Consiliul judeţean Hunedoara 
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Ce poate câştiga Valea Jiului după întâlnirea cu ministrul Fondurilor Europene ? 
urmare din pag. a a 6-a 
 
că nu vor avea banii necesari 
pentru scrierea de proiecte şi 
pentru cofinanţarea celor 
declarate eligibile. Statisticile 
arată că deşi Valea Jiului are o 
populaţie de 30% din cea a 
judeţului Hunedoara, cifra de 
afaceri a acestei regiuni nu trece 
de 10% din cea a judeţului. 
“Problemele prin care trece 
sectorul minier ne arată clar că 
această activitate economică se 
apropie de final. Din păcate, 
şomajul şi problemele sociale pe 
de o parte, dar şi lipsa 
alternativelor economice din 
Valea Jiului, fac ca bugetele 
locale să fie tot mai sărace şi, la 
un moment dat, oportunitatea 
atragerii de bani europeni să fie 
pierdută pentru simplul fapt că 
primăriile nu vor avea bani nici 
să scrie proiecte, nicidecum să 
le mai şi cofinanţeze”, 
avertizează primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu.  
 
Ca răspuns la această 
problemă, ministrul Mihai Nica 
spune că, tocmai având în 
vedere situaţia specială a zonei, 
Ministerul Fondurilor Europene 
va lua o măsură potrivit căreia 
cotele de cofinanţare a 
proiectelor vor rămâne la fel ca 
şi până acum. În ceea ce 
priveşte costurile pentru 
elaborarea de proiecte, ministrul 
Fondurilor Europene crede că 
soluţia cea mai bună pe care o 
au la îndemână autorităţile 
locale este asocierea în vederea 
elaborării în comun a unor 
proiecte majore de dezvoltare 
locală.  
 

Primii bani frumoşi pe care-i 
pot aduce fondurile UE în 
Valea Jiului vizează şomerii şi 
tinerii sub 25 de ani 
 
În Valea Jiului, ca în foarte 
multe alte regiuni din România, 
problema forţei de muncă şi 
problema viitorului tinerilor 
rămâne cea mai acută chestiune 
la ordinea zilei.  
 
Până când vor sosi în Valea 
Jiului primele fonduri destinate 
dezvoltării locale şi generării de 
noi locuri de muncă, banii 
europeni sunt deja disponibili 
pentru firmele care angajează 
tineri. Programul este gestionat 
direct de către Ministerul 
Fondurilor Europene şi pune la 
dispoziţia angajatorilor fonduri 
pentru salarii şi taxele aferente 
acestora, acordate tinerilor între 
16 şi 25 de ani care au absolvit 
şcoala, dar care nu au încă un 
loc de muncă. “Oferim, în cadrul 
acestui program, resurse 
financiare angajatorilor care 
doresc să încadreze în muncă 
persoane tinere, stagiari şi 
ucenici. Cei interesaţi deja pot 
depune în acest sens proiecte 
pentru accesarea banilor 
europeni disponibili”, arată 
Roxana Mânzatu, secretar de 
stat în MFE.  
 
Primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile apreciază că 
eligibilitatea pe acest program ar 
trebui extinsă şi pentru Primării 
şi Consilii locale, având în 
vedere că e nevoie de forţă de 
muncă în administraţia locală, 
doar că, de cele mai multe ori, 
primăriile nu-şi pot permite să 
plătească salarii pentru cei care 

solicită un loc de muncă. În 
opinia primarului din Vulcan, 
includerea primăriilor şi 
Consiliilor locale în acest 
program de finanţare ar putea 
contribui serios la reducerea 
şomajului în Valea Jiului şi, lucru 
şi mai important, la posibilitatea 
de a-i aduce pe tineri în câmpul 
muncii. 
 
Câteva concluzii ale 
ministrului Fondurilor 
Europene după vizita în Valea 
Jiului 
 
După ce a adunat informaţii 
privind problemele pe care le 
întâmpină primarii Văii Jiului în 
legătură cu accesarea de bani 
europeni, ministrul Marius Nica 
a propus elaborarea, în termen 
de circa 2-3 săptămâni, a unor 
propuneri de proiecte care să 
constituie un pachet dedicat de 
finanţări menite să ajute 
comunităţile locale din Valea 
Jiului. „Din întâlnirea de la 
Aninoasa am adunat câteva 
informaţii pe baza cărora am 
înţeles că această comunitate 
locală în care problemele 
sociale se acutizează, are 
câteva nevoi imediate, câteva 
probleme punctuale şi, în ceea 
ce ne priveşte pe noi, are nevoie 
de susţinere în vederea scrierii 
de proiecte şi a accesării de 
bani europeni. În acest sens, am 
invitat deja în cursul zilei de joi, 
parlamentarii Văii Jiului la 
discuţii la Minister, unde va veni 
şi domnul ministru al Agriculturii, 
Daniel Constantin, să vedem 
cum putem găsi o soluţie prin 
care zonele rurale aferente 
oraşelor şi municipiilor Văii Jiului 
să poată deveni eligibile la 
finanţarea din PNDR. Vom 
vedea, de asemenea, împreună 
cu colegii de la CNADNR, ce 
soluţii se pot găsi pentru 
finanţarea drumului spre Băile 
Herculane şi a drumului de 
centură de la Petroşani. Cert 
este că am observat o 
preocupare activă a celor din 
Valea Jiului pentru atragerea de 
fonduri europene – iar succesul 
proiectului de extindere şi 
modernizare a reţelelor de apă 
şi canalizare este un exemplu 
edificator că banii europeni sunt 

utilizaţi cu responsabilitate şi cu 
succes în Valea Jiului – şi vom 
căuta, împreună şi cu 
parlamentarii acestei zone, să 
găsim cele mai bune soluţii 
pentru a face un pachet 
legislativ care să ne permită să 
finanţăm din bani europeni cât 
mai multe proiecte necesare 
dezvoltării acestei zone 
speciale”, a concluzionat, în 
urma vizitei sale la Aninoasa, 
ministrul Marius Nica. 
 
Tot optimismul este şi starea 
prin care caracterizează această 
întâlnire şi primarii Văii Jiului. 
“Cred că a fost o întâlnire de pe 
urma căreia localităţile Văii Jiului 
vor avea de câştigat, iar sprijinul 
guvernului va putea astfel să 
atenueze impactul restructurării 
ineretente a sectorului minier, 
dar şi dezvoltarea pe o altă 
direcţie a economiei locale şi a 
oraşelor şi municipiilor din Valea 
Jiului”, apreciază Gheorghe Ile, 
primarul municipiului Vulcan. 
 
La rândul său, primarul oraşului 
Aninoasa, Nicolae Dunca este 
de părere că “întâlnirea cu 
domnul ministru Nica pe care 
am găzduit-o la Aninoasa, 
deschide un nou capitol din 
viaţa oraşului nostru, un capitol 
în care vom vorbi despre 
dezvoltare locală, despre locuri 
de muncă şi despre un viitor 
frumos şi pentru noi, dar şi 
pentru toată Valea Jiului.” 
 
Vizită cu final nefericit pentru 
delegaţia guvernamentală 
 
Din nefericire legile lui Murphy 
au acţionat şi de data aceasta, 
iar ceea ce trebuia să rămână 
drept un eveniment cu conotaţii 
pozitive pentru toată lumea, s-a 
încheiat nefast pentru delegaţia 
guvernamentală prezentă în 
Valea Jiului. Asta după ce 
coloana oficială a ministrului 
Fondurilor Europene a avut 
parte de un accident rutier pe 
DN 66 în zona Pui, accident în 
urma căruia secretarul de stat 
Roxana Mânzatu şi şoferul 
acesteia au fost grav răniţi.  
 

 
Tiberiu VINŢAN 
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Pentru că a făcut economii la fondurile europene alocate, 

Apa Serv Valea Jiului mai are la dispoziţie 
peste 6 milioane de lei pentru noi investiţii 
Pentru că a înregistrat economii 
la proiectul european privind 
„EXTINDEREA ŞI 
REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ 
ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL 
HUNEDOARA (VALEA 
JIULUI)”, Apa serv Valea Jiului 
are acum posbilitatea de a face 
noi investiţii, după ce autorităţile 
de gestionare a fondurilor 
europene au aprobat 
reutilizarea fondurilor 
economisite. Astfel, în data de 
08.06.2015 a fost semnat 
contractul de finanţare pentru 
acest nou proiect de investiţii în 
infrastructura regională de apă 
potabilă din Valea Jiului, 
estimat la o valoare totală de 
5.994.831 lei fără TVA.  
 
Săptămâna trecută, directorul 
general al SC Apa Serv Valea 
Jiului, Costel Avram a prezentat 
şi lucrările pe care 
intenţionează să le facă prin 
utilizarea acestor fonduri 
nerambusabile, la eveniment 
fiind prezent şi viceprimarul 
oraşului Petrila, Vasilica Jurca, 
dar şi directorul de proiect 
Monica Tarcea şi ing. Florin 
Donisa, şeful serviciului 
Exploatare al ASVJ. 
„În urma consultărilor pe care 
le-am avut cu colegii din 
conducrea Apa Serv, cele 3 
lucrări care vor fi făcute din 

aceşti bani vizează următoarele 
zone: în apropiere de cartierul 
Bosnia din Petroşani, unde vor 
fi reabilitate reţelele de apă 
care duc sus la bazinele de la 
UMIROM – ceea ce va 
însemna că după această 
lucrare în Bosnia nu vor mai fi 
probleme când există restricţii 
de apă; a doua zonă este 
Moliviş-Petrila – o zonă unde 
oamenii, circa 40 de familii, au 
mari probleme deoarece nu 
este apă deloc, sau acolo unde 
este apă presiunea e foarte 
scăzută şi reţeaua nu poate fi 
folosită; a treia zonă este zona 
9 Mai – intersecţie avion din 
municipiul Petroşani – 
reabilitarea unei reţele de apă 
vechi şi care ne dă multe 
probleme în prezent”, ne-a 
declarat directorul general al 
SC Apa Serv Valea Jiului SA 
Costel Avram. 
 
Privind în profunzime noile 
investiţii pe care şi le propune 
SC Apa Serv Valea Jiului, 
putem spune că, în primul 
acestea rezolvă cele 40 de 
familii din cartierul petrilean 
Moviliş, din care doar 10 sunt 
racordate acum la reţeaua de 
apă potabilă. “Vreau să vă 
asigur că până la finalul acestui 
an, nu vor mai exista probleme 
în aprovizionarea cu apă 
potabilă a gospodăriilor din 
zona Moviliş şi, mai mult decât 
atât, toate cele 40 de case din 
această zonă vor fi racordate la 
reţeaua publică de alimentare 
cu apă potabilă”, a explicat 
Costel Avram.  
 
O altă investiţie pe care Apa 
Serv intenţionează să o 
deruleze din banii economisiţi 
pe proiectul finanţat din bani 
europeni vizează magistrala de 
nord a aliementării cu apă 
potabilă a municipiului 
Petroşani. “Vorbim de 
magistrala care face legătura 

între Petroşani Nord cu 
Petroşani Sud, cu această 
conductă, cu alte cuvinte, se 
poate alimenta cu apă fie 
nordul dinspre sud, fie sudul 
dinspre nord. Noi vom devia 
traseul existent deoarece 
conducta merge pe sub strada 

9 Mai, proaspăt reabilitată, 
coborâm cu noua conductă 
până jos la drumul de centură, 
apoi pe sub trotuar până la 
sensul giratoriu. Se traversează 
sensul giratoriu şi vom ajunge 
până la pârâul Slătinioara”, 
expică directorul general al Apa 
Serv, Costel Avram.  
 
În fine, o a treia investiţie 
realizată prin acest proiect 
vizează îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor de alimentare cu apă 
potabilă în cartierul 
petroşenean Bosnea. Şeful 
Serviciului Exploatare din 
cadrul operatorului regional de 
apă şi canalizare din Valea 
Jiului, ing. Florin Donisa 
explică: “Aici vor fi efectuate 
lucrări de reabilitare la reţeaua 
de magistrală care alimentează 
rezervorul din Dărăneşti. Se va 
efectua o traversare nouă peste 
Jiu. De asemenea, se va 

reabilita toată reţeaua până sus 
la rezervor, astfel încât pe viitor 
să se poată asigura atât 
calitatea apei, cât şi 
continuitatea alimentării cu apă 
în zona Bosnia, dar şi în zona 
de nord a Petroşaniului.” 
 
În plus, o parte din banii primiţi 
pe acest proiect vor ava ca 
destinaţie realizarea unui 
contract achiziţie, Apa Serv 
dorind să cumpere un utilaj 
pentru intervenţie şi întreţinere 
reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare, o autospecială cu 
sistem de încărcat şi transport 
containere cu cârlig şi un 
buldoexcavator. 
 
Întregul proiect de investiţii al 
ASVJ are ca termen de 
finalizare sfârşitul anului 2015. 
 
 

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 ! 

Toma Coconea: “În fiecare dintre 
noi e un învingător  !” 
Cel mai titrat sportiv al Văii Jiului şi 
unul dintre cei mai îndrăgiţi sportivi ai 
momentului, Toma Coconea, se 
pregăteşte pentru o nouă aventuă la 
Red Bull X-Alps, competiţia sportivilor 
temerari ai lumii. Înainte de plecarea sa 
în Austria, locul de start al acestei 
competiţii, Toma Coconea a acordat un 
interviu jurnaliştilor de la situl 
redbull.ro, interviu pe care vi-l 
prezentăm şi noi în cele ce urmează: 
 
– De ce participi la fiecare ediţie Red Bull 
X-Alps?  
– Pentru mine, Red Bull X-Alps nu este 
doar o competiţie, este un mod de viaţă, 
încă din 2003, de când am participat la 
prima ediţie. Într-un fel sau altul simt că 
acest concept a fost creat special pentru 
mine. Combinaţia de parapantă, alergare 
montană şi căţărare este exact pe placul 
meu. 
– Cât de importantă este această 
competiţie pentru tine?  
– Este foarte importantă pentru că iau 
fiecare etapă în serios şi încerc să fac o 
cursă cât mai bună. Nu există 
compromisuri şi doresc să particip cât îmi 
va permite organismul. Nu mă văd făcând 
altceva. 
– Eşti recunoscut pentru determinare şi 
pentru faptul că nu renunţi nicioadată. De 
unde vine această atitudine?  
– În fiecare dintre noi există spiritul de 
învingător. Depinde de fiecare cum şi-l 
dezvoltă sau cultivă. Încă din copilărie am 
fost nevoit să mă descurc singur în multe 
situaţii, a trebuit să îmi întreţin familia încă 
din adolescenţă şi probabil că aceste 
lucruri m-au responsabilizat şi m-au făcut 
să lupt, să nu renunţ niciodată, indiferent 
de cât de greu mi-a fost, a trebuit să merg 
înainte. Pentru mine nu există o problemă 
fără soluţie. Trebuie doar să ai răbdare 
sau să lupţi să o găseşti. 
– Cum ai ajuns să practici sporturile de 
aventură şi parapantismul?  
– De mic am fost pasionat de sport. Îmi 
plăcea foarte mult să alerg. Muntele este 
a doua mea casă, aşa că de copil mi-am 
petrecut mult timp pe munte, mai ales că 
m-am născut şi am crescut într-o zonă 
montană. În 1991 a venit un grup de 
francezi într-o tabără. Aveau cu ei mai 
multe parapante. M-au fascinat încă din 
prima clipă. Mă gândeam numai cum este 
să zbori, să guşti din libertatea pe care ţi-
o oferă cerul. Am încercat, mi-a plăcut şi 
înainte de a pleca mi-au donat o 
parapantă. Aşa am început. Am fost mai 
mult autodidact. Am învăţat singur, mai 
mult din instinct. 
– Ce părere au prietenii şi familia despre 
ceea ce faci? 
– De mic am fost foarte încăpăţânat, aşa 
că atât familia, cât şi prietenii au fost 
nevoiţi să mă accepte aşa cum sunt… Mă 

apreciază pentru ceea ce fac şi mă susţin 
necondiţionat. 
– Cât de intens te antrenezi?  
– Foarte intens. Nu trece nici o zi fără să 
fac antrenamente. Iarna practice schiul de 
fond, alerg dacă zapada nu este foarte 
mare, iar de când vine vremea de zbor 
încep antrenamentul pentru Red Bull X-
Alps. Trebuie să ne menţinem în formă şi 
în extrasezon. Nu-mi văd viaţa fără 
antrenamente, fără sport. 
– Ne poţi spune în ce constă 
antrenamentul pentru Red Bull X-Alps: 
cum decurge un program de antrenament 
săptămânal? 
– În perioada de iarnă insist pe 
dezvoltarea calităţii motrice de bază, 
rezistenţa, prin antrenamente bazate pe 
variaţia volumului şi variaţia intensităţii; 
când vremea devine bună de zbor combin 
zilnic zborul de distanţă cu alergarea de 
rezistenţă. 
– Momentul sinceritatii: chiar ai alergat 
peste 100 km într-o zi în 2011 sau crezi 
ca GPS-ul a avut o problemă? Conform 
statisticilor, în 2011 ai alergat 981 km. 
Este posibil asa ceva?  
– Da, am alergat mai mult de atât într-o zi. 
Da, este posibil. Dacă vreţi, puteţi să 
vedeţi şi performanţele mele similare de la 
No Finish Line de la Monaco. 
– Cu ce accidentări te-ai confruntat de-a 
lungul anilor? 
– Am avut piciorul zdrobit, la un pas de 
amputare, bazinul rupt, mâna ruptă într-o 
avalanşă. 
– Cum percepi acum competiţia versus 
cea din 2003? Ce s-a schimbat de-a 
lungul anilor?  
– Competiţia a devenit din ce în ce mai 
dură, echipamentele au devenit foarte 
performante şi uşoare, iar eu mi-am 
îmbunătăţit partea tehnică şi tactică. 
– Care este obiectivul tău pentru 2015?  
– Victoria, bineînţeles, însă este un 
obiectiv foarte greu de atins. Din punctul 
meu de vedere numai să te numeri printre 
cei care reuşesc să ajungă la finish, este 
o performanţă care te face tot un 
învingător. 
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Vrei să fi jurnalist ? Te aşteptăm în echipa noastră ! 
Grupul de presă Exclusiv anunţă  

selecţie pentru recrutarea de jurnalişti  
pentru redacţia cotidianului on-line “Avântul liber” 

 
Condiţii de participare:  
• Absolvenţi de studii medii sau superioare; 
• Aptitudini pentru meseria de jurnalist; 
• Exprimare corectă în limba română; 
• Cunoştinţe de operare PC (minim Word, Internet, E-mail, Facebook); 
Oferim: 
• Oportunitatea de a lucra într-o echipă de profesionişti ai mass-media; 
• Program de lucru flexibil; 
• Salariu motivant (în funcţie de performanţă); 
• Alte beneficii specifice meseriei de jurnalist. 
 
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV şi telefon de contact pe adresa de  
e-mail: redacţia@avantulliber.ro până la data de 19 iulie 2015. Interviul va 
avea loc luni, 20 iulie 2015. Persoanele selectate vor fi anunţate individual 
asupra orei şi locaţiei în care va avea loc intrerviul de selecţie. 
 

Vrei să fi jurnalist ! Vino acum în cea mai bună echipă ! 

S.C Apa Serv Valea Jiului S.A 
Petrosani anunta restrictii in furnizarea 
apei potabile pentru: luni 06.07.2015 in 
orasul  - Vulcan -  intre orele 10.00 - 
13.00. Zona afectata: Cartier Sohodol, 
Colonia Taraneasca.  
 
Motivul restrictiei: Inlocuire vana golitor 
pe reteaua de distributie din Cartierul 
Sohodol (zona paraului Brebenel);   
 
Mulţumim pentru înţelegere,  
Birou Presa S.C Apa Serv Valea Jiului 
S.A Petrosani  

Restricţii apă 

Agenţie de presă, publicitate 
şi  relaţii publice 

www.press-media.ro 

IMPORTANT ! 
 

Următorul număr al 
ziarului “Afaceri în Valea 

Jiului” apare miercuri,  
15 iunie 2015. Mulţumim 

pentru înţelegere ! 

A fost anulată suspendarea activităţii 
emisă de APM Hunedoara pentru unele 
obiective de investiţii 
 
La sediul Consiliului Judeţean Hunedoara s-au primit, 
în data de 02.07.2015, adrese oficiale de la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Hunedoara ce anulează 
Notificările de suspendare a actelor de reglementare 
pentru unele obiective de investiţii aflate pe teritoriul 
judeţului. Acest lucru a fost posibil în urma vizitei 
delegaţiei administraţiei publice judeţene la Bucureşti, 
la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi 
reprezintă o recunoaştere a eforturilor conjugate 
întreprinse în această direcţie.  
 
Astfel, se face referire la proiectele: 
- ”Construire şi exploatare de microhidrocentrale pe 
Râul Alb, judeţul Hunedoara”; 
- ”Construire Biserică ortodoxă - Prislop”; 
- ”Construire bucătărie, sală de mese şi chilii – Prislop”; 
- ”Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul comunei 
Gurasada, județul Hunedoara”. 
 
În consecință, actele de reglementare emise de APM 
Hunedoara pentru aceste proiecte îşi menţin 
valabilitatea în condiţiile în care au fost emise şi 
activitatea poate fi reluată. 
 
De asemenea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. a 
fost înştiinţată că procedura de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: ”Modernizare infrastructură de 
apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” se continuă în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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În urma evaluării 
ofertelor pentru 
achiziţia de lucrări la 
obiectivul de 
investiţii: ”Modernizare 
DJ 687K: DN 66 
(Bretea Strei) – Silvaşu 
de Jos – Silvaşu de 
Sus – Mănăstirea 
Prislop, km 5+100 – 
km 12+275”,Consiliul 
Judeţean Hunedoara anunţă că lucrarea a fost atribuită 
asocierii S.C. STRADE CONSCOM SRL – lider asociere şi 
S.C. SERCOTRANS SRL. 
 
Contractul de execuţie a lucrării are ca obiect proiectarea, 
execuţia şi finalizarea obiectivului amintit anterior. Preţul 
contractului a fost stabilit la valoarea de 8.480.646,45 lei 
(inclusiv TVA), din care proiectare 396.800 lei (inclusiv 
TVA) şi execuţie 8.083.846,45 lei (inclusiv TVA). Durata 
contractului este de 23 de luni. 
 
Anunțarea câştigătorului a fost efectuată în data de 
25.06.2015. Conform legislaţiei în vigoare, eventualele 
contestaţii puteau fi depuse în termen de 5 zile, dar în 
această perioadă de timp nu s-a înregistrat nici o 
contestaţie. (L.I.) 

Lucrările pentru modernizarea 
drumului judeţean spre 
Mănăstirea Prislop au fost 
atribuite unei asocieri de firme  

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Locuri de muncă disponibile la 
Primăria din Petroşani 

Mai multe locuri de muncă sunt 
disponbilie la Petroşani, în cadrul 
administraţiei publice lcoale. Astfel, 
Primăria din Petroşani anunţă 
organizarea unor concursuri pentru 
selectarea: 
- unui inspector de specialitate 
debutant, normă întreagă, pe 
durată nedeterminată din cadrul 
Biroului Subvenţii şi facilităţi 
sociale, Compartimentul Ajutoare 
încălzirea locuinţei; 
- unui muncitor calificat treapta I - 
taxator  la serviciul de 
Admninistrare a Pieţelor; 
-  unui paznic pentru serviciul 
Poliţiei locale; 
-unei femei de serviciu; 
 
Condiţiile de participare la concurs 

şi informaţiile privind organizarea 
concursurilor de selecţie pot fi 
obţinute la sediul Primăriei 
municipiului Petroşani, dar ele sunt 
disponibile şi pe situl oficial al 
instituţiei, la adresa de Internet: 
www.primariapetrosani.ro 

Lucian ISPAS 

Senatorul Vochiţoiu şi ultimele noutăţi 
din actuala sesiune parlamentară 
În prima zi a lunii iulie, senatorul 
UNPR Haralambie Vochiţoiu a 
susţinut o conferinţă de presă la 
Biroul Parlamentar din Petroşani 
în cadrul căreia a adus în 
atenţia opiniei publice locale trei 
aspecte importante pentru 
judeţul nostru şi în special 
pentru Valea Jiului.  

 

Aspectele semnalate de 
Haralamabie Vochiţoiu vizează: 
1. Prezentarea Protocolului de 
fuziune prin absorbţie de către 
Uniunea Naţională pentru 
Progresul României a Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu. 
2. Uniunea Naţională pentru 
Progresul României, prin dl. 
preşedinte Gabriel Oprea, a 
semnat luni 29 iunie a.c., un 

Acord de colaborare cu 
Federaţia Naţională a 
Pensionarilor din România. 
3. Câteva concluzii definite 
împreună cu cu dl. Iulian 
Offenberg, Consilier personal al 
dlui. Andrei Gerea, Ministrul 
Energiei, Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu 
referiree la situaţia Complexului 
Energetic Hunedoara. 

Tiberiu VINŢAN 
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Pentru turistul român, Skopja 
nu reprezintă, de regulă, decât 
un punct de tranzit pe harta 
Balcanilor, la marginea căruia 
trece autostrada spre vacanţa 
de vară din insulele greceşti. 
Cei care iau însă decizia de a 
se opri, măcar pentru o singură 
zi, în capitala Macedoniei, vor 
avea şansa de a descoperi un 
fascinant oraş al contrastelor.  
 
În oraşul de pe râul Vardar, 
sărăcia din suburbiile în care 
oamenii mai trăiesc în cutii de 
carton, contrastează izbitor cu 
opulenţa din centrul oraşului, 
transformat în ultimii ani într-un 

adevărat muzeu de artă în aer 
liber, pentru care autorităţile 
macedoniene au cheltuit nu mai 
puţin de 500 de miliarde de 
euro. Amenajarea urbanistică a 
centrului oraşului Skopje, deşi 
încă nu este pe deplin 
finalizată, descoperă în faţa 
turiştilor, prin clădirile 
impunătoare dar mai ales prin 
uriaşele ansambluri 
monumentale şi 
spectaculoasele fântâni 
arteziene, măreţia unei zone 
care l-a dat istoriei pe cel mai 
brav cuceritor al tuturor 
timpurilor: Alexandru cel Mare.  
 
Macedonienii rostesc şi astăzi 
cu mândrie numele regelui lor 
care, la începutul veacului al 
treilea, la doar 32 de ani, 
devenise stăpânul celui mai 
mare imperiu cunoscut 
vreodată. Ei îi spun cu mândrie 
Alexandru Macedoneanul, cu 
toate că paternitatea sa este 
revendicată cu aceeaşi pasiune 
de greci şi de turci, care nu uită 
că mama sa, Olimpia, a fost 
grecoaică din Epir dar 
Alexandru a văzut lumina zilei 
în Efes.  
 
În inima capitalei de astăzi a 
Macedoniei, Skopje, 

macedonienii i-au ridicat lui 
Alexandru cea mai impunătoare 
statuie din Europa. Înalt de 26 
de metri, complexul 
monumental îl înfăţişează pe 
tânărul rege călare, cu sabia în 
mână. La baza coloanei pe care 
sunt imprimate basoreliefuri cu 
scene de luptă, stau de strajă 
alte statui impunătoae de bronz 
înfăţişându-i pe bravii ostaşi ai 
lui Alexandru străjuiţi, la rândul 
lor, de impresionanţi lei de 
bronz. Întregul grup statuar este 
învăluit într-o perdea de apă din 
fântâna arteziană care, la ceas 
de seară, prinde culoare, 
transformându-se într-un punct 
de atracţie pentru turişi şi 
fotografi din toată lumea. De 
altfel, pe o suprafaţă de câţiva 
kilometri pătraţi, aproape 
fiecare palmă de pământ 
constituie un punct de atracţie 
pentru iubitorii de artă 
fotografică, graţie zecilor de 
statui înfăţişând personalităţi 
ale istoriei, culturii, artei sau 
politicii din Macedonia, dar şi 
personaje mitologice.  
 
Un alt punct de atracţie al 
oraşului este podul de piatră 
peste Vardar. Construit din 
blocuri de piatră în secolul al  
VI-lea către împăratul bizantin  
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Iustinian şi reconstruit, mai 
apoi, din ordinul sultanului 
Mahomed al II-lea, în perioada 
în care oraşul s-a aflat sub 
stăpânire otomană. Monument 
arhitectornic de excepţie, Podul 
de piatră este un simbol al 
oraşului Skopje, localnicii 
considerând că el face legătura 
între prezentul şi trecutul 
acestui oraş. Podul leagă 
moderna Piaţă Macedonia 
(centrul de astăzi al oraşului) cu 
vechea fortăreaţă Kale, ridicată 
pe ruinele fostei aşezări Scupi 
construită pe maluil râului 
Vardar de romani, dar şi de 
vechiul bazar, un cartier 
comercial în care civilizaţia 
balcanică se întrepătrunde  
într-un mod fabulos, cu cea 
orientală şi occidentală.  
 
Vechiul bazar din Skopje, în  
care-şi expun produsele 
autentice absolut încântătoare, 
macedonieni, albanezi, turci, 
greci, sârbi, croaţi sau evrei 
este cel mai mare din Balcani şi 
al doilea ca mărime din Europa, 
după cel din Istambul. Tot aici, 
se află, într-o incredibilă dar 
fabuloasă vecinătate, clădirea 
impresionantă a Bisericii 
ortodoxe “Sfântul 

Dumitru” (care adăposteşte 
miraculoasa icoană neagră a 
Maicii Domnului) şi moschea 
lui Mustafa Paşa (în care se 
află mormântul marelui vizir 
Mustafa). Privit din 
perspectivă religioasă, Skopje 
a fost şi este şi astăzi un 

creuzet al religiilor. Iar acest 
lucru face parte, în mod 
categoric, din secretul care dă 
măreţia acestui oraş.  
 
Puţini ştiu că oraşul în care se 
înaltă semeţe cinci minareturi 
ale unor moschei musulmane şi 
în care bat clopotele din zeci de  
biserici ortodoxe, este în acelaşi 
timp, oraşul care a dat omenii, 
în secolul XX, una dintre cele 
mai ilustre figuri ale 
catolicismului. La doar câţiva 
paşi de Piaţa Macedonia şi de 
măreaţa statuie a lui Alexandru 
cel Mare, dincolo de arcul de 
triumf care simbolizează 
independenţa Macedoniei, 
obţinută abia în 1991 (după 
deprinderea de statul iugoslav) 
se află memorialul dedicat 
Sfintei Maria Tereza. Pe 
numele ei adevărat, Agnes 
Gonxha Bojaxhi (celebra 
călugăriţă misionară cunoscută 
pentru actele sale de caritate 
derulate în mod special în 
zonele sărace ale Indiei, 
laureată a Premiului Nobel 
pentru pace din 1979) a fost 
botezată în catedrala catolică 
distrusă de devastatorul 
cutremur care a lovit oraşul în 
1963. Pe locul acesteia a fost 
ridicat memorialul Mariei 
Tereza, sfânta care aminteşte 
tuturor că gesturile mici pot 
transforma un om simplu într-o 
mare personalitate, iar credinţa 
poate înlătura orice barieră din 
calea oamenilor. Credinţa este, 
de altfel, sentimentul care 
urmăreşte destinul acestui oraş 
vechi de peste patru milenii 
care, de-a lungul istoriei, a 
cunoscut de nenumărate ori 
mărirea şi decadenţa, dar a 
avut puterea de a se ridica de 
fiecare dată şi de a redeveni un 
reper pe harta Europei. Un 
reper istoric, religios, cultural şi 
acum, turistic, de excepţie. Un 
oraş pe care, într-un week-end 
sau în trecere, în drumul spre 
viitorul concediu la Marea 
Mediterană, vă invităm să-l 
vizitaţi. Pentru că altfel, nici nu 
ştiţi ce pierdeţi. 

Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

De multe ori suntem tentaţi să 
gătim reţete sofisticate, fără să 
ţinem cont că şi din ingrediente 
simple şi din amestecuri mai 
puţin laborioase se pot obţine 
preparate gustoase. Acest lucru 
este valabil şi în cazul 
prăjiturilor.  
 
Nu cu mult timp în urmă, am 
răsfoit caietul de “prăjituri” şi am 
redescoperit foile cu bulion.  
Le-am frământat, copt şi umplut 
cu două feluri de creme. 
Rezultatul a fost două prăjituri, 
diferite ca gust, dar pe placul 
tuturor membrilor familiei.  
 
Pentru foi (o porţe, adică patru 
bucăţi) am amestecat 12 linguri 

bulion, 12 linguri ulei, 6 linguri 
zahăr, 3 linguri griş, un pliculeţ 
praf de copt şi făină câtă ia. Din 
acest aluat, am copt patru foi 
pe dosul tăvii. Foile se pot 
întinde foarte subţire.  
 
La prima prăjitură am folosit 
următoarea cremă. În 300 ml 
lapte, am fiert un pahar griş. 
Separat am frecat spumos un 
pachet de unt cu 150 grame 
zahăr pudră şi 3 plicuri de 
zahăr vaniliat. Am amestecat 
apoi untul cu grişul răcit. Am 
asamblat prăjitura, punând 
două creme albe,  la mijloc gem 
de zmeură, iar drept glazură am 
folosit zahăr pudră.  
 

Pentru cea de-a doua reţetă se 
poate prepara o cremă din 
lapte, astfel. Se fierbe un litru 
lapte şi se amestecă cu 8 
linguri făină, până se îngroaşă. 
Pepul rece se amestecă cu un 
pachet unt frecat în pralabil cu 
300 grame zahăr pudră, vanilie 
şi sucul de la o lămâie. Foile se 
umplu cu crema, iar deasupra 
se glazurează cu glazură de 

ciocolată. Glazura se poate 
realiza din 250 grame ciocolată 
menaj topită pe aburi şi 
amestecată cu 50 grame unt şi 
o linguriţă ulei.  
 
Cele două prăjituri mai au şi 
avantajul  de a fi foarte plăcute 
la vedere, culorile 
armonizându-se perfect.  
Poftă bună! 

 

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

“Uneia i s-a desfăcut 
contractul de muncă, 

iar alteia i s-a desfăcut 
sutienul.” 

de Gheorghe Niculescu 

Deciziile şefului 

Prăjituri din foi  
cu bulion 

PERLE DIN LUCRĂRILE DE LA 
EVALUAREA NATIONALA 2015 LA 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ:  
 
* O trăsătură a basmului popular e că 
umple capul ţăranului cu prostii când e 
obosit după muncă. Mulţi au luat, în 
viaţa reală, o megaţeapă când au 
încercat să stea de vorbă cu 
animalele. 
* “S-a supărat împăratul, nevoie mare" 
înseamnă că personajul avea 
probleme cu stomacul şi trebuia să 
mănânce multe fructe. În plus era 
foarte pofticios şi n-avea de unde să 
cumpere mere. 
* Regele habar n-avea că merele de 
aur te strică la stomac şi insista aiurea 
pe lângă pom. 
* 'DNA-ul o să-i prindă şi pe hoţii de 
mere. Ha ha ha. 
* Una dintre ideile principale ale texului 
dat, cum ziceţi dumneavoastră, este 
că vor să ne facă pe noi să credem că 
lupul fura de la prinţ. De parcă un 

animal ar putea să fure. Să fim serioşi. 
* Timpul acţiunii este când a vrut 
autorul să fie, noi n-avem de unde să 
ştim ce a vrut el sa zică. Putem doar 
să presupunem. 
* Inima nu pleacă nicioadă nicăieri, 
aşa că nu avea cum să-i vină la loc... 
Asta înseamnă că autorul a scris nişte 
prostii - întrebaţi orice doctor. 
* Ziua Internationala a Iei este 1 
decembrie. Adică aşa ar fi normal să 
fie că e un produs tradiţional 
românesc. 
* Ziua iei e cand vrea fiecare s-o 
poarte, că nu poţi obliga pe nimeni.  
* Cratima asta se dă mereu la 
examene şi io nu am învăţat despre ea 
că am sperat ca anu ăsta nu se va mai 
da. 
* P.S. Dacă-mi daţi notă mare şi intru 
la liceul ăla unde vrea tata, mă lasă să 
plec la mare. Îmi daţi, vă rog, o notă 
mare? 

 
Urmează perle de la BAC... 
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 Schimbarea la faţă: 

“Afaceri în Valea Jiului” redevine “EXCLUSIV” 
Au trecut mai bine de 500 de 
săptămâni de când, o dată cu 
lansarea pe piaţă a proiectului 
media intitulat “Afaceri în Valea 
Jiului” am căutat să promovăm 
- dincolo de subiectele de 
interes public local - tot ceea ce 
am considerat că poate fi un 
model de succes în Valea 
Jiului. Aceasta a fost “afacerea” 
pe care noi, cei de la Grupul de 
presă Exclusiv, am propus-o şi 
am respectat-o în comunitatea 
locală a Văii Jiului.  
 
În tot acest timp, afacerea 
noastră de media a crescut 
proporţional cu succesul 
publicaţiei “Afaceri în Valea 
Jiului”, publicaţia principală a 
grupului nostru de presă. Pe 
lângă aceasta, s-au născut,  
de-a lungul a 15 ani de 
activitate, multe alte producţii 
editoriale. Toate conturează o 
activitate editorială de succes 

sub genericul Exclusiv Media 
Group.  
 
Raţiuni de interes editorial şi 
publicitar ne obligă acum să 
lărgim orizontul de interes al 
publicaţiilor noastre şi dincolo 
de aria geografică a Văii Jiului. 
În faţa acestei situaţii, în mod 
evident, titlul publicaţiei 
săptămânale “Afaceri în Valea 
Jiului” necesită o schimbare.  
 
Am ales ca momentul 
schimbării să fie chiar în luna 
august, odată cu sărbătoarea 
“schimbării la faţă”. Astfel, după 
vacanţa de vară, pe care 
Grupul de presă Exclusiv şi-o 
acordă cu regularitate în 
perioada 15 iulie-15 august, 
publicaţia “Afaceri în Valea 
Jiului” se va transforma în 
“Exclusiv”, reluând numele 
publicaţiei pe care am  
înfiinţat-o, acum aproape 16 

ani, odată cu firma noastră 
Exclusiv Media Group. 
 
“Exclusiv” va trata, cu 
regularitate şi prioritate, 
aceleaşi teme ale vieţii sociale, 
politice, culturale, 
administrative, educaţionale şi 
sportive din Valea Jiului, dar va 
include, în cuprinsul său, şi 
subiecte din alte localităţi ale 
judeţului Hunedoara. De 
asemenea, suplimentul nostru 
lunar “Zona alpină” va include 
reportaje din zone turistice ale 
Văii Jiului, dar şi din ţară şi 
străinătate. În egală măsură, 

subiecte din tot judeţul 
Hunedoara (şi nu numai !) veţi 
putea regăsi în paginile 
cotidianului electronic “Avântul 
liber.ro”, precum şi în noua 
pagină de Internet a Grupului 
Exclusiv, pe care o vom relansa 
din toamna acestui an.  
 
Cu mulţumirea lucrului bine 
făcut “Afaceri în Valea Jiului” vă 
spune, din luna august, la 
revedere. Dar în acelaşi timp, 
publicaţia “Exclusiv” vă spune 
bun găsit ! 
 

Redacţia 

 

EXCLUSIV 
Director: Tiberiu VINŢAN 

Publicaţie independentă de informaţie, opinie şi analiză 

După nedeia de la Vulcan, se 
pregătesc “Zilele oraşului Uricani” 
După „Nedeia Vulcăneană” 
următorul oraş care se pregăteşte 
de sărbătoare este Uricaniului. 
 
Aici vor avea loc, în perioada 28-30 
august „Zilele Oraşului”. Primarul 
oraşului Uricani a definitivat deja 
programul manifestărilor programate 
pentru ediţia din acest an al 
apreciatului eveniment cultural-
artistic. 
 
 „Vor avea loc, cu ocazia Zilelor 
Oraşului Uricani, o serie de activităţi 
sportive pentru toţi uricănenii, 
lansări de carte, schimburi culturale 
şi de experienţă administrativă cu 
partenerii noştri din oraşul înfrăţit 
Salgotarjan din Ungaria, dar şi 
apreciatele seri artistice cu muzică 
uşoară, pop, hock, hip-hop, manele 
şi muzică populară, încheiate cu 
focuri de artificii. Până la finele 
acestei luni va fi definitivat 
programul Zilelor Oraşului pe care-l 
vom comunica tuturor celor 
interesaţi să participe la acest 

eveniment cultural apreciat nu doar 
la Uricani, ci în toată Valea Jiului”, 
spune Dănuţ Buhăescu, primarul 
oraşului Uricani. 
 
Activităţile dedicate Zilelor Oraşului 
la Uricani vor începe încă de la data 
de 1 august când este programat 
startul campionatului de fotbal între 
echipele cartierelor oraşului, 
campionatul de tenis de masă 
feminin şi masculin, campionatul de 
table şi şah dar şi cel destinat 
iubitorilor de tenis cu piciorul. 
 
 

Lucian ISPAS 
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PUBLICITATE 

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 

Castelul de la Hunedoara 
pregăteşte ediţia a II-a a Târgului 

European al Castelelor 

Primăria municipiului Hunedoara intenţionează 
organizarea celei de-a doua ediţii a ”Târgului European 
al Castelelor”, târg de turism dedicat castelelor din 
Europa. Locaţia propusă pentru eveniment este Castelul 
Corvinilor, din municipiul Hunedoara, România, iar ca 
dată de desfăşurare vă propunem zilele de 14-15 mai 
2016. 
 
Prima ediţie a târgului a avut loc anul acesta, la 
începutul lunii mai şi s-a bucurat de un real succes. 
Promovarea intensă, numărul mare de turişti, prezenţa 
expozanţilor din 6 ţări europene ne dau încredere că 
cea de-a doua ediţie va fi fără echivoc una de excepţie 
şi că în curând acest eveniment va deveni unul 
recunoscut în Europa. 
 
La cea de-a doua ediţie a ”Târgului European al 
Castelelor” invităm să participe ca expozanţi castelele, 
palatele, cetăţile sau muzeele care doresc să 
promoveze frumuseţea obiectivelor istorice. 
 
Cei interesaţi se pot adresa pentru a solicita detalii sau 
formularul de înscriere pe adresa de  
e-mail: tec@primariahd.ro. Menţionăm că participarea 
se va face în limita standurilor disponibile şi avem 
rugămintea de a vă exprima intenţia de participare până 
la data de 30 septembrie 2015. 
 
Statistic vorbind, de-a lungul primei ediţii, ”Târgul 
European al Castelelor” a fost vizitat de un număr de 
10.900 de persoane, iar evenimentul a primit recenzii 
favorabile atât din partea vizitatorilor, cât şi din partea 
expozanţilor. 

 
Echipa Târgul European al Castelelor  


