
 

 Publicaţie independentă de analiză economică şi politică locală 

în Valea Jiului 
Anul XIV * Nr. 507 

15 iulie 2015 
 16 pagini * 1 LEU  
 ISSN 1842-4473   

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi 
vrea asigurări de la ministrul 
Energiei că Petroşaniul nu va 
rămâne fără căldură la iarnă Detalii în pag. a 3-a 

Costel Avram, vicepreşedinte PNL Hunedoara: 

“Ca oameni politici 
responsabili, avem 
datoria de a spune 
lucrurilor pe nume şi 
de a-i învăţa pe 
oameni să 
pescuiască şi în ape 
tulburi !” Detalii în pag. a 11-a 

Detalii în pag. a 4-a 

Senatorul Haralambie Vochiţoiu îşi 
doreşte să fie mediator între 
administraţia şi sindicatele din CEH 
şi susţinător al programului de 
relansare economică a acestei 
entităţi economice hunedorene 

Detalii în pag. a 6-a 



2 ADMINISTRAŢIE 

Numit în funcţia de rector al 
Universităţii din Petroşani, prin 
decizie a Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, conf.univ.dr.ing. Marius 
Marcu demonstrează o schimbare 
de optică radicală în ceea ce 
priveşte prezenţa instituţiei de 
învăţământ superior de la Petroşani 
în viaţa comunităţii locale şi în 
spaţiul public. 
Câteva evenimente de ultimă oră 
din viaţa academică au ţinut prima 
pagină a ziarelor şi ştirilor de 
televiziune de săptămâna trecută. 
Pentru deschiderea demonstrată şi 
pentru dorinţa sa de a aduce 
Universitatea Petroşani în  
prim-planul comunităţii locale, 
acordăm titlul de Premiant al 
acestei săptămâni, rectorului 
Universităţii din Petroşani, 
conf.univ.dr.ing. Marius Marcu. 

Marius MARCU 
Rectorul Universităţii din Petroşani 

Adrian David a dispus creşterea salariilor 
pentru funcţionarii Consiliului judeţean 

Hunedoara cu 12% 

Potrivit prevederilor legale 
generate de OUG 27/2015 emisă 
la data de 30 iunie 2015 de 
Guvernul României, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
stabili o creştere salarială pentru 
personalul angajat în instituţiile 
publice locale de până la 12%, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ 
condiţiile privind încadrarea 
cheltuielilor de personal în limita 
bugetului aprobat şi încadrarea 

cheltuielilor de personal în limita 
plafonului de cheltuieli de 
personal repartizat conform 
prevederilor legale. 
 
Analizând aceste prevederi 
legislative, conducerea consiliului 
județean a decis să majoreze 
salariile tuturor angajaților din 
aparatul de specialitate, condițiile 
din ordonanță fiind îndeplinite. În 
acest sens, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, 
Adrian Nicolae David, a semnat o 
dispoziţie prin care această 
mărire salarială de până la 12%.  
 
Decizia preşedintelui CJH a intrat 
în vigoare începând cu data luna 
iulie 2015. 

Lucian ISPAS 

La iniţiativa lui Dănuţ Buhăescu, 

Primarii din Valea Jiului cer sprijinul 
Primului Ministru pentru redeschiderea 
şantierului la drumul spre Herculane 

Consecvent, nu 
doar la nivel 
declarativ, în ceea 
ce priveşte 
identificarea 
soluţiilor privind 
soarta drumului 
naţional Uricani-
Băile Herculane, 
primarul oraşului 
Uricani Dănuţ 

Buhăescu a iniţiat 
un nou demers pe 
marginea acestui 
subiect.  
 
Dănuţ Buhăescu a 
obţinut şi girul 
celorlalţi 
reprezentanţi ai 
administraţiilor 
locale din Valea 

Jiului pentru a 
transmite o adresă 
oficială către 
Primul Ministru al 
României, Victor 
Ponta căruia edilii 
îi cer repunerea în 
finanţare a DN66A 
Uricani-Herculane, 
după ce Guvernul 
a câştigat „duelul” 
în instanţă pe 
acest proiect cu 
organizaţiile 
ecologiste care au 
blocat investiţiile. 
 
“Vremurile ne spun 
că trebuie să fim 
uniţi. Mă bucur că, 
în chestiunea DNA 
66A, care priveşte 
întreaga Vale a 
Jiului, am reuşit să 
pornim un demers 
comun cu toţi 
colegii din 
administraţia 
locală, iar 
demersului nostru i 
s-a alăturat şi 
domnul senator 
Vochiţoiu. Am 
încredere că 
lobby-ul pe care îl 
va face domnul 
senator Vochiţoiu 
va avea sorţi de 
izbândă”, 
adeclarat Dănuţ 
Buhăescu, 
primarul oraşului 
Uricani. 
 
Adresa primarilor 
din Valea Jiului, pe 
care v-o supunem 
atenţiei în 
continuare, a fost 
transmisă Primului 
Ministru  prin 
intermediului 
senatorului 
Haralamabie 
Vochiţoiu.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Vă informăm că, în perioada 15 iulie-15 august 2015, Grupul de presă Exclusiv îşi 
întrerupe o parte din activitate pentru efectuarea concediilor de odihnă. Astfel, în 
acest interval de timp, publicaţia print “Afaceri în Valea Jiului” nu va apărea pe piaţă. 
Rămân însă disponibile informaţiile de pe publicaţiile on-line afacerivj.wordpress.com 
şi avântulliber.ro. De asemenea, Agenţia de publicitate Exclusiv îşi întrerupe 
activitate în perioada 1-10 august. 

Vă mulţumim pentru înţelegere ! 



3 ADMINISTRAŢIE 

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi vrea asigurări 
de la ministrul Energiei că Petroşaniul nu va 
rămâne fără căldură la iarnă 
Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi a înaintat la Ministerul Energiei 
o scrisoare deschisă adresată ministrului 
Andrei Gerea prin intermediul căreia 
solicită garanţii că locuitorii din Petroşani 
nu vor suferi de frig la iarnă, în contextul în 
care problemele de aprovizionare cu 
cărbune ale termocentralei de la Paroşeni 
sunt critice. 
 
„În prezent, comunitatea locală din 
municipiul Petroşani este unul dintre cei 
mai importanţi beneficiari ai serviciilor de 
termoficare furnizate de CEH, fapt 
confirmat de cei peste 10.000 de abonaţi 
casnici, la care se adaugă toate instituţiile 
publice locale şi un număr important de 
agenţi economici care utilizează serviciile 
de termoficare ale Complexului Energetic 
Hunedoara. În numele acestora, în 
calitatea mea de primar al municipiului 
Petroşani, având în faţă câteva informaţii 
de ordin tehnic şi statistic vă solicit, stimate 
domnule ministru, să găsiţi soluţia prin care 
activitatea termocentralei de la Paroşeni să 
fie una constantă, iar stocurile de cărbune 
necesare pentru producerea de energie 
termică în iarna 2015-2016 să fie, din timp, 
asigurate”, se arată în documentul semnat 
de Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Primarul Petroşaniului explică faptul că, în 
acest moment, stocul de cărbune de la 
Termocentrala Paroşeni aproape că nu 
asigură nici măcar funcţionarea la 
capacitate minimă a acesteia, fapt 
confirmat şi de oprirea sistemului de 
producţie în ultima perioadă de timp, în 
repetate rânduri. „Este evident faptul că, în 
condiţiile în care grupul energetic de la 
Paroşeni arde potrivit statisticilor oficiale, în 
medie, circa 2.000 de tone de huilă, din 
producţia livrată în prezent de sucursalele 
miniere din cadrul CEH, este imposibil de 

asigurat un stoc de cărbune suficient 
pentru producerea energiei termice 
necesare pentru sezonul de iarnă, stoc 
estimat la un necesar de 300.000 de tone 
de huilă. În faţa acestor realităţi vă solicit, 
domnule ministru, să luaţi măsurile care se 
impun pentru ca municipiul Petroşani, în 
calitate de beneficiar al serviciilor de 
termoficare, să aibă garanţii certe că nu vor 
exista probleme în iarna care urmează în 
ceea ce priveşte asigurarea agentului 
termic pentru încălzirea locuinţelor, a 
şcolilor, spitalelor şi instituţiilor publice”, 
mai spune primarul din Petroşani.  
 
Temerile primarului municipiului Petroşani 
cu privire la asigurarea căldurii în sezonul 
de iarnă 2015-2016 sunt confirmate şi de 
către directorul general al Complexului 
Energetic Hunedoara, Constantin Jujan. 
Acesta însă îşi exprimă convingerea că nu 
lipsa stocurilor de cărbune ar putea 
constitui un impediment în furnizarea 
agentului termic, ci starea instalaţiilor de 
transport şi distribuţie a agentului termic. 
Jujan apreciază că magistrala de 
termoficare care transportă agentul termic 
de la Paroşeni la Petroşani are nevoie 
urgenţă de reparaţii capitale pe foarte 
multe tronsoane. “Din păcate - spune 
directorul general al CEH - în bugetul 
complexului nu există resurse financiare 
pentru a face aceste investiţii în acest an.”  
 
Pentru a rezolva într-o oarecare măsură 
problemele legate de acest gen de 
investiţii, Consatntin Jujan apreciază că 
autorităţile publice locale ar trebui să 
găsească ele însele o soluţie de finanţare, 
prin intermediul Asociaţiilor de Dezvoltare 
Intracomunitară constituite de Consiliile 
locale. “Fără acest gen de investiţii 
imediate, este aproape cert faptul că vor 
exista probleme legate de furnizarea 

agentului termic pentru abonaţi, nu doar la 
Petroşani, ci şi oriunde în celealte localităţi 
beneficiare ale acestui serviciu de utilitate 
publică.” 
 
Cât despre temerile primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi legate de asigurarea stocurilor 
de cărbune necesare pentru producţia 
agentului termic, Jujan spune că “nu cred 
că vor exista probleme de acest fel, pentru 
că ele ar însemna practic oprirea 
termocentralei de la Paroşeni, ceea ce este 
exclus.” 
 
Rămâne de văzut în continuare care va fi 
răspunsul Ministerului Energiei faţă de 
demersul public al primarului din Petroşani 
faţă de această problemă extrem de 
importantă pentru cetăţenii din Petroşani, 
dar şi pentru cei din Lupeni şi Vulcan, care 
mai sunt beneficiari ai sistemului centralizat 
de termoficare.  
 
Chestiunea este cu atât mai importantă cu 
cât una din soluţiile propuse de specialişti 
pentru eficientizarea Complexului 
Energetic Hunedoarea şi extinderea pieţei 
de desfacere a energiei constă tocmai în 
atragerea de noi abonaţi la sistemul 
centralizat de termoficare din Valea Jiului. 
Or, în ondiţiile în care furnizarea agentului 
termic pe timp de iarnă devine o variabilă, 
este puţin probabil ca oamenii să se 
întoarcă spre termoficare, indiferent de 
costurile soluţiilor alternative pe care le au 
la dispoziţie.  
 

Tiberiu VINŢAN 



4 POLITICĂ 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

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 

Echipa Ile-Merişanu se bucură 
de susţinere, atât în fruntea 

primăriei, cât şi în PSD 

În ciuda unor informaţii apărute în presa locală, potrivit 
cărora în Consiliul local de la Vulcan se pregăteşte 
schimbarea din funcţie a viceprimarului Cristian 
Merişanu, liderul organizaţiei PSD Vulcan, Gheorghe Ile 
apreciază că viceprimarul ec. Merişanu Cristian Ion se 
bucură în continuare de tot sprijinul şi susţinerea politică 
a Organizaţiei Municipale Vulcan a Partidului Social 
Democrat. 
 
Într-un comunicat de presă primit la redacţie, Gheorghe 
Ile mai arată că „în urma alegerilor interne desfăşurate 
în mod statutar în data de 04.06.2015, a fost aleasă 
noua conducere a organizaţiei şi s-a stabilit componenţa 
noului Birou Executiv, având prima şedinţă de birou în 
data de 10.06.2015, unde au fost discutate problemele 
legate de conducerea organizaţiei şi probleme privind 
unitatea partidului.” 
 
De asemenesa, PSD Vulcan precizează că decizia de a 
retrage sprijinul politic acordat unui consilier local sau, 
în speţă, a viceprimarului, aparţine în mod exclusiv 
Biroului Executiv al organizaţiei. „În speţă nu a existat 
nici o critică de natură să justifice necesitatea înlocuirii 
din funcţia de viceprimar a d-lui ec. Merişanu Cristian 
Ion şi, ca atare, Biroul Executiv al Organizaţiei 
Municipale Vulcan a Partidului Social Democrat, 
dezminte cu fermitate zvonurile apărute în spaţiul public 
privind înlocuirea din funcţie a viceprimarului 
municipiului Vulcan”, specifică Gheorghe Ile, 
preşedintele PSD Vulcan, în comunicatul de presă. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Ştirile corecte, exacte şi rapide vin acum cu ziarul on-line 

Intră acum pe site, ca să te convingi ! 
www.avantuliber.ro * Lider în presa hunedoreană ! 



5 ACTUALITATE 

Tranziţie de la studenţie la viaţa 
activă pentru 150 de studenţi de la 
Universitatea din Petroşani 

Universitatea din Petroşani 
implementează, începând cu data 
de 1 iulie 2015, proiectul intitulat 
„STUDENŢI ANCORAŢI ÎN 
REALITATE ”. Obiectivul general 
al proiectului îl reprezintă 
facilitarea tranziţiei de la şcoală la 
viaţa activă a 150 de studenţi 
înscrişi în Sistemul Naţional de 
Învăţământ la Universitatea din 
Petroşani, într-un interval de 6 
luni, cu un cost total eligibil de 
338,484 lei.  
 
Proiectul va oferi servicii de 
consiliere şi orientare 
profesională pentru studenţii 
participanţi şi va facilita realizarea 
de parteneriate cu companiile din 
regiune pentru organizarea de 
stagii de practică. Universitatea 
din Petroşani va implica în acest 
proiect, în cele şase luni 150 de 
studenţi ai Facultăţilor de Ştiinţe 
şi de Mine – de la programele de 
studii Finanţe şi Bănci; Ingineria 
şi Managementul Calităţii; 
Economia Comerţului, Turismului 
şi Serviciilor; Ingineria şi Protecţia 
Mediului în Industrie; 
Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune; Ingineria Valorificării 
Deşeurilor; Administraţie Publică 
şi Ingineria Securităţii în Industrie 
pentruconsiliere, orientare 
profesională, şi stagii de practică 

în cadrul proiectului, în companii 
din ValeaJiului obţinând şi 
subvenţia aferentă stagiului. 
 
Potrivit prof. univ. dr. habil. ing. 
Eduard Edelhauser, managerul 
acestui proiect, stagiile de 
practică ale Universităţii din 
Petroşani, se vor derula în 
perioada iulie – septembrie 2015, 
în cadrul următoarelor organizaţii: 
Complexul Energetic Hunedoara 
S.A.,Societatea Naţională de 
Închideri Mine Valea Jiului S.A., 
INCD INSEMEX, S.C. 
Termoficare S.A.,Banca 
Transilvania, Brd-Groupe Société 
Générale, Bancpost, Raiffeisen 
Bank, Primăria Oraşului Uricani, 
Primăria Municipiului Petroşani, 
Primăria Municipiului Vulcan, 
Primăria Oraşului Petrila, 
Primăria Municipiului Lupeni, S.C: 
Adarco Invest S.RL., S.C. 
Autocom Amicii S.R.L., S.C. 
JiulComaliment S.R.L., S.C. 
Rosian Tour S.R.L., S.C. Hotel 
Rusu S.R.L., S.C. Visa S.A. S.C. 
NumberOne S.R.L., S.C. Keops 
Serv S.R.L., S.C. Food 
Distribution S.R.L. Petroşani, 
S.C. Audit &Consulting S.R.L., 
CAR CFR Petroşani IFN, CAR 
Parângul IFN.  
 

Lucian ISPAS 

Universitatea din Petroşani 
dedică numele amfiteatrului 
A4 memoriei fostului rector 
Aron Poantă  
Trecuit fulgerător în nefiinţă 
luna trecută, fostul rector al 
Universităţii din Petroşani ar fi 
împlinit, în aceste zile, 65 de 
ani. În memoria sa, Consiliul 
de Administraţie al 
Universităţii din Petroşani a 
decis ca Amfiteatrul nr. 4 al 
instituţiei de învăţământ 
superior de la Petroşani să 
poarte, de astăzi, numele 
„Amfiteatrul Aron Poantă”. 
 
„În acest fel, întreaga 
comunitate academică a 
Universităţii din Petroşani îşi 
arată întreaga recunoştinţă în 
semn de aleasă preţuire a 
celui care a fost Rectorul 
Universităţii noastre, 
prof.univ.dr.ing. Aron Poantă, 
un desăvârşit om al ştiinţei, 
culturii şi spiritului”, a declarat 
succesorul fostului rector 
Aron Poantă, conf.univ.dr.ing. 
Marius Marius, la ceremonia 

de redenumire a Amfiteatrului 
A4 în Amfiteatrul “Poantă 
Aron”. 
 
Amfiteatrul nr.4 de la 
Universitatea din Petroşani 
este locul în care profesorul 
Poantă Aron şi-a desfăşurat 
întreaga sa activitate 
didactică şi de cercetare. 
Acesta îi va purta, de acum 
înainte, cu onoare, numele. 
 
La ceremonia de 
comemorare a fostului rector 
al Universităţii din Petroşani 
au participat cadre didactice, 
studenţi şi reprezentanţi ai 
comunităţii locale din Valea 
Jiului. 
 

Tiberiu VINŢAN 



6 ACTUALITATE 

Senatorul Haralambie Vochiţoiu îşi doreşte să fie mediator între 
administraţia şi sindicatele din CEH şi susţinător al programului 

de relansare economică a acestei entităţi economice hunedorene 
În cadrul CEH trebuie ajuns la 
un consens între toate părţile 
implicate în deciziile care 
privesc acest agent economic, 
pentru a garanta continuarea 
activităţii în minerit, dar şi în 
energie la nivelul judeţului 
Hunedoara. Aceasta este 
principala concluzie la care au 
ajuns reprezentanţii 
administraţiei şi sindicatelor, în 
urma unei dezbateri mediate de 
senatorul Haralambie Vochiţoiu. 
 
Acesta i-a invitat săptămâna 
trecută la masa discuţiilor pe 
Constantin Jujan, director 
general al CEH; Petre Nica, 
preşedinte al Sindicatului 
Muntele dar şi pe ceilalţi lideri 
de sindicat din cadrul CEH, la o 
dezbatere care a avut loc la 
sediul Biroului Parlamentar din 
Petroşani. Această întrevedere 
a avut ca temă de discuţie 
situaţia actuală a Complexului 
Energetic Hunedoara şi 
posibilele soluţii pentru 
continuarea activităţii în minerit 
şi energie la nivelul acestui 
important colos energetic 
hunedorean. 
 
„Le mulţumesc tuturor 
participanţilor şi consider că a 
fost o întâlnire de bun augur, în 

cadrul căreia s-au schimbat 
opinii şi date complete care să 
aducă lămuriri cu privire la 
situaţia actuală a CEH şi să 
constituie un punct de plecare 
pentru salvarea Văii Jiului. Doar 
printr-o strânsă colaborare între 
conducere şi sindicate se pot 
găsi soluţii viabile”, a 
concluzionat Haralambie 
Vochiţoiu după întâlnirea de 
astăzi. 
 
Deşi recunoaşte că nu a avut şi 
nu are nici un fel de interese 
personale legate de activitatea 
Complexului, senatorul 

Haralambie Vochiţoiu îşi 
exprimă dorinţa de a fi un 
necesar liant între administraţia 
şi sindicatele din CEH în 
problemele care vizează 
identificarea de soluţii pentru 
viitorul acestei companii, dar şi 
un necesar aliat politic şi un 
“purtător de cuvânt” al nevoilor 
minerilor şi energeticienilor în 
faţa Parlamentului şi, mai ales, 
a Guvernuzlui României. 
 
La rândul său, atât directorul 
general al CEH Constantin 
Jujan cât şi liderul Sindicatului 
Muntele Petre Nica opiniază că, 

deşi administraţia şi sindicatele 
îşi dau concursul pentru găsirea 
de soluţii prin care CEH să fie 
readus pe linia de plutire, 
deciziile majore care privesc 
viitorului acestei entităţi 
economice extrem de 
importante pentru judeţul 
Huneodara şi, mai ales, pentru 
Valea Jiului, sunt doar la 
îndemâna Guvernului şi a 
Parlamentului, motiv pentru 
care cei doi apreciază 
implicarea senatorului Vochiţoiu 
în această direcţie. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Viitorul rector al Universităţii din Petroşani 
va fi ales prin vot 
Universitatea din Petroşani îşi va alege 
noul rector prin vot universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi 
de cercetere titulare din cadrul 
universităţii precum şi al 
reprezentanţilor studenţilor din Senatul 
universitar şi din comisiile facultăţilor. 
Decizia a fost luată în urma 
referendumului organizat în data de 7 
iulie la nivelul instituţiei de învăţământ 
superior de la Petroşani. Potrivit 
conf.univ.dr.ing. Marius Marcu, rectorul 
în exerciţiu al Universităţii din 
Petroşani, „pentru alegerea viitorului 
rector potrivit legii există două 
variante. Una a votului universal, direct 
şi secret al cadrelor universitare şi al 

reprezentanţilor organizaţiilor 
studenţeşti, respectiv cel al organizării 
unui concurs public”. Cei peste 200 de 
participanţi la referendumul de la 
Universitatea din Petroşani au optat, 
într-o majoritate categorică pentru 
prima variantă. 
 
Rezultatul referendumului va fi 
comunicat şi Senatului Universităţii din 
Petroşani dar şi Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice, urmând ca, în 
toamnă să fie stabilit şi un calendar al 
desfăşurării alegerilor în urma cărora 
va fi stabilit numele celui care va 
conduce Universitatea Petroşani în 
următorii 4 ani. (L.I.) 

Relaţii la telefon 0722-807.221 



7 TURISM 

Municipalitatea din Petroşani, împreună cu societatea civilă 
şi investitorii privaţi în turism şi servicii conexe fac  paşi 
importanţi în dezvoltarea turismului în Parâng  

Un funpark de genul celui din 
imaginea de mai sus ar putea 
funcţiona, în scurt timp şi în 
satul de vacanţă din masivul 
Parâng din staţiunea turistică 
Petroşani.  
 
Informaţia vine chiar din partea 
primarului municipiului 
Petroşani. Tiberiu Iacob Ridzi 
care spune că a fost deja 
contactat de un investitor privat 
care intenţionează să dezvolte 
şi în Valea Jiului o astfel de 
instalaţie de distracţie, după 
modelul celor care funcţionează 
cu succes în staţiunile montane 
europene, dar şi în România, la 
Buşteni.  
 
“Am discutat deja cu un 
investitor interesat să dezvolte 
o astfel de instalaţie de 
distracţie în staţiunea noastră şi 
cred că, dacă vom putea realiza 
acest parc de distracţie, vom 
face un important pas înainte în 
promovarea turismului de vară 
în Parâng. Traseul pistei de 
sanie de vară, cum este numită, 
în limbaj popular această 
instalaţie de distracţie, ar urma 
să plece de sus din Parâng şi 
să coboare până la staţia 
intermediară a telescaunului, în 
Poiană, astfel încât pasionaţii 
de acest sport să aibă şi cu ce 

urca înapoi la punctul de 
plecare”, spune primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
Amenajarea acestei instalaţii de 
distracţie pentru turişti este cu 
atât mai oportună cu cât, fiind 
vorba despre o investiţie 
privată, ea nu presupune 
cheltuieli de la bugetul public al 
municipalităţii. Primarul 
Petroşaniului  precizează că 
Primăria ar urma doar să 
concesioneze terenul pe care 
să fie amplasate şinele, 
chestiune care conduce şi la 
încasarea redevenţei la bugetul 
local. 
 
Discuţiile sunt, deocamdată, 
doar la faza incipientă, însă 
edilul de la Petroşani este 
convins de pe acum că, dacă 
lucrurile vor evolua în direcţia 
bună şi investiţia va fi realizată 
în cele din urmă la Petroşani, 
instalaţia pentru sania de vară 
ar putea să atragă turiştii în 
Parâng şi după terminarea 
sezonului de schi, aşa cum se 
întâmplă deja spre exemplu, la 
Buşteni unde o astfel de 
instalaţie funcţionează cu 
succes, atât vara, cât şi iarna, 
deja de 4 ani.  
 
Sania poate atinge pe “pârtia 

de fier” chiar şi 40 de km pe 
oră. Instalaţia poate fi folosită 
de oricine, fără o pregătire 
prealabilă, ea fiind 100% 
sigură. Pe tot parcursul 
traseului, turiştii sunt asiguraţi 
cu o centură, iar sania are un 
sistem de frânare automată, 
prin care este controlată viteza 
de deplasare a acesteia.  
 
Dincolo de construcţia acestui 
funpark, autorităţile locale de la 
Petroşani au în vedre şi alte 
măsuri prin care să încurajeze 
dezvoltarea activităţilor turistice 
din Parâng pe timpul verii. În 
acest sens, primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi vede drept o soluţie 
de impact şi amenajarea 
traseelor montane pentru 
pasionaţii de drumeţii montane, 
dar şi încurajarea şi dezvoltarea  
unor ramuri ale sporturilor 
precum parapantism, mountain 
bike sau competiţiile de enduro. 
Asta cu atât mai mult cu cât, în 
toate aceste domenii, Valea 
Jiului are deja un nume, 
generat de performanţele 
sportive ale unor sportivi de 
excepţie precum Toma 
Coconea (parapantă), Avram 
Iancu (mountain bike) sau 
Sorina Sandu (enduro).  
 
“Toate aceste elemente care ţin 
de dezvoltarea sporturilor, fie 
ele de performanţă sau 
destinate pur şi simplu turiştilor 
şi iubitorilor de adrenalină, sunt 
în măsură să atragă atenţia 
asupra potenţialului turistic al 
Petroşaniului şi al Văii Jiului. Eu 
cred că, în paralel cu marile 
investiţii de infrastructură, fără 
de care nu putem transforma 
pe deplin turismul într-o 
alternativă la sectorul minier, 
aceste mici investiţii au totuşi 
rolul de a face o bună reclamă 
Parângului, care are nevoie de 
acest gen de promovare pentru 
a creşte în ochii şi în interesul 
turiştilor din ţară şi din 
străinătate”, apreciază Tiberiu 
Iacob Ridzi.  

În ultimii ani, Parângul a reuşit 
să capteze tot mai mult 
interesul turiştilor din ţară şi din 
străinătate, în mod special în 
sezonul de iarnă, dar şi în 
timpul verii graţie, în special, 
evenimentelor care sunt 
organizate aici de către 
administraţia locală şi de către 
investitorii privaţi din domeniul 
turismului sau de organizaţiile 
sportive şi de turism din 
Petroşani.  
 
În acest sens, este suficient să 
vă spunem doar că, în ultimele 
săptămâni, câteva sute de 
turişti din Ungaria au vizitat 
staţiunea turistică din Parâng, 
acestora alăturându-li-se alte 
sute de turişti români care au 
ales traseele montane ale 
Parângului pentru a-şi petrece 
un frumos sfârşit de săptămână 
sau chiar pentru a face aici un 
concediu sau o vacanţă de 
neuitat. Tot aici a avut loc o 
etapă naţională a unui apreciat 
concurs de oriectare turistică 
hazduit de Asociaţia Pro 
Parâng. În perioada următoare, 
în Parâng se va desfăşura o 
tabără naţională de muzică folk 
şi un concurs naţional de 
parapantă, iar în pregătire se 
află deja un concurs naţional de 
mountain-bike dar şi alte 
evenimente care pun în evideţă 
potenţialul turistic al 
Petroşaniului şi împrejurimilor 
acestuia.  
 
Toate aceste lucruri vor fi şi mai 
bine puse în evidenţă odată cu 
deschiderea noului Centru de 
Informare Turistică pe care 
autorităţile locale din municipiul 
Petroşani l-au construit cu bani 
europeni în zona Petroşani 
Nord. Acest centru va fi deschis 
publicului în cursul acestei veri, 
urmând să funcţioneze 
permanent prin oferirea de 
informaţii gratuite turiştilor care 
vin în Valea Jiului. 

 
Tiberiu VINŢAN 
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Săptămâna voluntariatului la Petroşani, exerciţiul de responsabilitate 
civică al comunităţilor înfrăţite din Petroşani şi Varpalota 

Sute de tineri din Petroşani, dar 
şi din alte oraşe ale României 
cărora li s-au adăugat şi 
voluntari din Ungaria, Austria şi 
Germania au participat, 
săptămâna trecută, la Tabăra 
Internaţională de Vontariat, 
organizată la Petroşani de 
Asociaţia “Caritas”. 
Evenimentului i-au subscris 
însă şi zeci de oameni din 
comunitatea locală a 
Petroşaniului, membri ai 
Asociaţiei “Casa Pro Urbis”, 
cadre didactice, jurnalişti etc. 
 
Deschiderea oficială a taberei 
de voluntariat a avut loc la 
Biserica Romano-Catolică „Sf. 
Varvara” din Petroşani în 
prezenţa primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi. „Pentru mine este 
o onoare deosebită faptul că 
Petroşaniul este gazda unui 
eveniment internaţional de 
asemenea calibru. Eu sunt 
convins că fiecare dintre noi 
avem undeva în suflet această 
dorinţă de a face bine celorlalţi 
să constat că, la Petroşani, atât 

prin intermediul Fundaţiei 
Caritas, dar şi al multor alte 
asociaţii de voluntariat, spiritul 
acesta al binelui este din ce în 
ce mai dezvoltat”, apreciază 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Potrivit preşedintelui Asociaţiei 
Caritas din Petroşani, 
Alexandru Kelemen, la 
Petroşani voluntarii Caritas şi 
cei care au subscris proiectului 
acestora au desfăşurat zeci de 
activităţi edilitar-gospodăreşti 
pe domeniul public al 
municipiului Petroşani. Astfel, 
voluntarii au desvârşit 
următoarele lucrări:  
- Centrul de zi "Maria Stein", 
zugrăvire, crăpat şi stivuit 
lemne; 
- Ecologizare Masivul Parâng; 
- Ajutor în trei gospodării pentru 
3 beneficiari; 
- Vopsire podul de lângă 
judecătorie; 
- Renovat gardul de la Biserica 
din Aninoasa; 
- Defrişare şi recondiţionare 
parcul de lângă Spitalul de 

Urgenţă şi parcul de lângă 
Piaţa Centrală; 
- Recondiţionare gard Grădiniţa 
Program Prelungit nr 2 
Aeroport; 
- Vopsire gard și văruiţi copacii 
la Grădinița din Dimitrov; 
- Ecologizare zona Bl. D3 
Colonie; 
- Defrişare zona Sala de Sport 
Şcoala "Avram Stanca"; 
- Ecologizare, reabilitare, 
montare gard, Cartier Dacia din 
Colonie. 
 
“Atitudinea omului voluntar se 
remarcă prin acea stare de 
disponibilitate pe care un astfel 
de om o manifestă faţă de 
semenii săi, faţă de mediul în 
care trăieşte, în sensul 
susţinerii, dezvoltării, protejării, 
evoluţiei vieţii în general, prin 
acţiuni armonioase, frumos 
integrate într-un ansamblu din 
care facem cu toţii parte. M-am 
regăsit din nou cu multă bucurie 
în acest ansamblu din care fac 
parte şi voluntarii Asociaţiei 
Caritas, care în parteneriat cu 

Primăria au iniţiat această 
frumoasă săptămână a 
voluntariatului, prin care voinţa 
oamenilor cu spiritu civic a 
condu la reuşita mai multor 
acţiuni de înfrumuseţare, de 
reparaţii sau modernizare a 
unor locuri din municipiul 
Petroşani. Pentru efortul lor 
voluntar, le mulţumesc tuturor 
celor care au luat parte la 
aceste activităţi, iar iniţiatorilor 
le adresez felicitările mele 
sincere pentru tot ceea ce fac 
în folosul comunităţii locale din 
municipiul Petroşani. Îmi doresc 
ca atitudinea lor să fie un 
exemplu pentru cât mai mulţi 
dintre cetăţenii oraşului nostru”, 
a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, 
primarul municipiului Petroşani.  
 
Tabăra de voluntariat Caritas 
de la Petroşani s-a desfăşurat 
sub genericul “Unde-s mulţi, 
puterea creşte”. 
 

 
Luminiţa 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 ! 

Pictorul Florin Hutium a dat ora exactă în 
deschiderea Taberei de Creaţie Plastică 
Ianza-Art din acest an, la Petroşani 
Chiar şi fără activitatea 
de creaţie stradală (care 
nu a mai fost, în acest 
an, avizată de 
autorităţile locale), 
tabăra de creaţie 
plastică a Fundaţei 
Ianza Art Inter Cultural, 
ajunsă la a treia ediţie, a 
debutat sub acelaşi 
semn al artei de cea mai 
înaltă clasă. Pentru 
acest eveniment, 
găzduit de galeria de 
artă de la Casa Ianza 
preşedintele fundaţiei 
culturale de la Petroşani 
a ales un artist gorjean - 
Florin Hutium -  a cărui 
creaţie plastică prezintă 
timpul în forma unui “zeu 
blând”.  
 
Artistul apreciază el 
însuşi că “semnificaţia 
reprezentărilor despre 
timp domină compoziţiile 
mele plastice, 
dezvoltând un raport 
dimensional cosmic.” 
Conştient că “Dumnezeu 
este în detalii”, picturile 
lui Florin Hutium scot în 
relief, într-un stil artistic 
original, de excepţie, 
componentele 

mecanismelor de 
măsurare a timpului 
intercalate în simboluri 
biblice şi elemente 
cosmice primordiale. 
 
Tablourile pictate de 
Florin Hutium pot fi 
admirate în cursul 
acestei săptămâni la 
galeria de artă Ianza din 
Petroşani (str. Timişoara 
nr.1), locul în care vor fi 
prezentate, în 
următoarele săptămâni 
şi alte creaţii ale artiştilor 
din ţară şi străinătate 
care participă la ediţia 
din acest an a taberei de 
creaţie plastică de la 
Petroşani.  
 

“În ciuda faptului că 
evenimentul nostru nu 
se bucură de o cuvenită 
apreciere şi susţinere, 
îmi doresc în continuare 
să facem din municipiul 
Petroşani un centru 
cultural, un loc în care 
creaţia de calitate să fie 
prezentă cât mai des, 
pentru că, aşa cum am 
văzut şi de această 
dată, există un public 
pentru arta de cea mai 
bună calitate şi faţă de 
acest public, constant şi 
din ce în ce mai 
numeros, avem datoria 
de a merge mai 
departe”, spune Cristian 
Ianza. 

Tiberiu VINŢAN 
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Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” 
Petroşani - surpriza de la Bac 
Considerat drept un 
liceu doar pentru cei 
„fără pretenţii”, Colegiul 
Tehnic „Dimitrie 
Leonida” s-a dovedit a 
fi anul acesta surpriza 
cea mai frumoasă a 
examenului de 
Bacalaureat în Valea 
Jiului. Potrivit 
statisticilor, 
promovabilitatea la 
Bacalaureat a 
absolvenţilor acestei 
unităţi de învăţământ 
liceal din Valea Jiului a 
fost de 22,2%.  
 
Performanţa este una 
absolut notabilă, dacă 
avem în vedere faptul 
că acest Colegiu nu 
beneficiază de clase cu 
profil uman sau real 
(unde elevii sunt foarte 
silitori), iar în general 
elevii care au optat 
pentru a urma cursurile 
acestui colegiu nu au 
excelat la examenele 
naţionale de admitere. 
 
Mai mult, unul dintre 
absolvenţii Colegiului 
„Dimitrie Leonida” din 
acest an a reuşit 
performanţa de a 
obţine la Bac, la proba 
de matematică, nota 

9,90 (una dintre cele 
mai bune din judeţul 
Hunedoara) ceea ce i-a 
asigurat o medie 
generală de 9,33 la 
Bacalaureat. Cu acest 
rezultat, Kormoş Vlad 
Mihai nu doar că poate 
opta pentru o facultate 
foarte bună, dar el va fi 
şi recompensat 
financiar de asociaţia 
înfiinţată de familia 
Lupu-Dima. 
 
„În primul rând, vreau 
să-l felicit pe Vlad 
Kormoş pentru 
rezultatul de la 
Bacalaureat, dar şi pe 
toţi absolvenţii 
Colegiului nostru care 
au trecut cu brio testul 
de maturitate. 
Rezultatele bune pe 
care le înregistrăm noi, 
ca şi instituţie, sunt o 
răsplată binemeritată 
pentru eforturile 

comune ale elevilor 
noştri şi ale corpului 
profesoral, cu atât mai 
mult cu cât este ştiut 
faptul că, în general, 
liceul nostru a fost 
marginalizat ani de-a 
rândul datorită profilelor 
tehnice pe care le 
propune, mai puţin 
agreate de tinerii de 
astăzi care, în general, 
îşi doresc să fie 
avocaţi, economişti,  
IT-işti etc. Demonstrăm 
şi în acest fel că astfel 
de prejudecăţi sunt 
hazardate şi că la 
Colegiul Leonida din 
Petroşani se face carte 
la cote ridicate de 
calitate şi 
performanţă”,declară 
prof. Camelia 
Paraschiv, director 
adjunct al Colegiului 
Tehnic „Dimitrie 
Leonida” din Petroşani. 

Luminiţa VINŢAN 

Felicitări de la primarul Petroşpaniului pentru cei mai 
buni absolvenţi din judeţul Hunedoara 
Rezultalele excelente obţinute de 
absolvenţii Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu” din Petroşani, care s-au 
clasat pe locul secund în topul liceeelor 
din judeţul Hunedoara, după gradul de 
promovabilitate al examenului de 
Bacalaureat nu a trecut neobservat de 
către liderii comunităţii locale de la 
Petroşani. Astfel, primaul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi le-a 
adresat felicitări tuturor elevilor şi 
profesorilor de la Colegiului Naţional 
„Mihai Eminescu”. 
 
„99 % dintre elevii claselor a XII-a ai 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu din 
municipiul nostru au trecut cu bine de 
testul de căpătâi al acestei vârste: 
BACALAUREATUL, pasând colegiul pe 

locul al II-lea la nivel de judeţ. Deşi locul 
I a fost ocupat de cele 18 eleve ale 
seminarului teologic de la Prislop cu 
100% promovabilitate, pentru mine elevii 
noştri sunt mai buni, prin faptul că din cei 
149 de elevi din clasele terminale, doar 
6 nu au obţinut note de trecere la aceste 
examene, atât de importante pentru 
viitorul lor. Îi felicit pe toţi pentru reuşită, 
îi felicit pe domnii profesori şi pe 
doamnele profesoare care şi-au adus 
contribuţia certă la acest rezultat. Le 
doresc absolvenţilor de la toate Colegiile 
din Petroşani, să le fie drumurile vieţii 
pline de succes şi să reuşească să-şi 
împlinească idealurile profesionale la 
cele mai înalte cote”, scrie, într-o postare 
pe facebook, primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi. (L.A.) 

După ce posibilitatea de a reabilita şi repune în 
funcţiune cinematograful “Victoria” situat în centrul 
municipiului Petroşani, prin intermediul unui parten eriat 
public-privat a eşuat, municipalitatea a găsit o nouă 
oportunitate de a valorifica în sesnul dorit acest obictiv 
important. Astfel, graţie unui contract semnat cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale, cinematograful 
urmează a fi modernizat prin intermediul unei investiţii 
realizate de Guvern prin intermediul Companiei 
Naţionale de Investiţii. În acest sens, încă din luna 
februarie a acestui an, aleşii locali din Petroşani au 
aprobat participarea la subprogramul „Săli de cinema”, 
derulat de CNI. Pentru implementarea propriu – zisă a 
proiectului, CNI a solicitat trasmiterea unor documente 
suplimentare, dar şi emiterea unei hotărâri de consiliu 
distincte privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania 
Naţională de Investiţii, a amplasamentului 
Cinematografului „Victoria” şi a terenului aferent.  
 
În plus, Primăria municipiului Petroşani are obligaţia de 
a participa la finanţarea acestui obiectiv părintr-o 
cofinaţare locală a proiectului.  Iniţial, această cotă de 
cofinanţare a fost stabilită la 230.000 de lei, dar suma a 
fost rectificată ulterior la solicitarea CNI. „În urma 
verificării de către CNI a documentaţiilor întocmite de 
proiectant, au fost solicitate anumite modificări în 
Devizul General, care au condus la modificarea valorii 
de finanţarecare va fi suportată de municipiul Petroşani 
la valoarea de 346, 518 mii lei, cu TVA”, a explicat 
primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob – Ridzi. 
 
Clădirea cinematografului, situată într-o zonă centrală a 
municipiului Petroşani, aproape de sediul administraţiei 
publice locale, se află într-o avansată stare de 
degradare după ce a fost abandonată ani de zile. În 
2009, imobilul a trecut din proprietatea privată a statului 
şi administrarea Regiei Autonome a Distribuţiei şi 
Exploatării Filmelor „România Film” în domeniul public 
al municipiului Petroşani şi administrarea CL Petroşani. 
Ea ar putea redeveni un modern cinematograf funcţional 
în urma investiţiilor CNI. 

Lucian ISPAS 

Cofinanţarea locală pentru 
modernizarea Cinematografului 
“Victoria” din Petroşani creşte 
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Costel Avram, vicepreşedinte PNL Hunedoara: 

“Ca oameni politici responsabili, avem datoria de a spune lucrurilor pe 
nume şi de a-i învăţa pe oameni să pescuiască şi în ape tulburi !” 
- Domnule Costel Avram, citim în diverse 
publicaţii hunedorene că sunteţi nemulţumit 
de evoluţia partidului. Sunt tulburi apele în 
PNL Hunedoara ? 
- În politică puţine sunt momentele în care 
apele sunt liniştite. Asta este, până la 
urmă, însăşi esenţa vieţii politice: 
dezbaterea permanentă, lupta de idei şi 
dreptul de a avea un punct de vedere. 
- S-a spus că v-aţi ameninţat colegii din 
PNL chiar cu demisia... 
- Cei care mă cunosc ştiu că sunt o fire 
vulcanică dar, în acelaşi timp, ştiu şi că nu 
sunt un om care pune armele jos. Nu am 
de gând să demisionez din PNL. Am 
desigur nemulţumiri, cred eu justificate, 
faţă de modul în care decurge activitatea 
politică. De multe ori, trăiesc impresia că 
nu tragem cu toţii la “căruţă” aşa cum ne 
obligă încrederea de care ne bucurăm în 
rândul electoratului din judeţul Hunedoara. 
Cred că trebuie să mărim puţin tempo-ul, 
să aducem ceva mai multă acţiune în noua 
noastră organizaţie a PNL Hunedoara, să 
fim prezenţi în viaţa comunităţilor pe care 
le reprezentăm şi în rândul oamenilor care 
ne girează din punct de vedere politic. 
- Cine e mai absent în viaţa politică a 
noului PNL în Hunedoara: vechiul PNL sau 
fostul PDL ? 
- Construcţia liberală încă nu este pe deplin 
finalizată şi acest lucru mai lasă urme în 
viaţa de partid. Dar lucrurile merg între bine 
şi foarte bine în judeţul nostru. În PNL 
avem lideri politici maturi, responsabili, 
care sunt capabili să tragă la aceeaşi 
căruţă. Vreau să vă spun că în ceea ce 
priveşte Valea Jiului, acolo unde se află 
aria mea de responsabilitate în calitate de 
vicepreşedinte al PNL Hunedoara, deja se 
văd roadele unei activităţi politice capabile 
să le prezinte oamenilor din această 
regiune că noi, liberalii, avem soluţii pentru 
cele mai multe probleme ale comunităţii. 
- Mulţi sunt cei care spun că pentru Valea 
Jiului, cel puţin pe zona activităţii miniere, 
nu se mai poate face nimic. Este 
adevărat ? 
- Aş putea să vă răspund aşa cum fac, în 
general, ceilalţi politicieni de pe aici şi să 
vă spun că mineritul are viitor, că lucrurile 
merg spre bine, că prin Complexul 
Energetic Hunedoara va curge doar 
energie “verde”, lapte şi miere ş.a.m.d. Dar 
eu nu vreau să fiu populist. Este clar că, 
aşa cum stau astăzi lucrurile, din acest 
punct de vedere ele nu vor avea un final 
fericit pentru Valea Jiului, iar mineritul se 
va închide. Fie că termenul final va fi 2018, 

2024 sau 2030, este evident pentru toată 
lumea că această activitate îşi cam dă 
ultima suflare. Ne place, nu ne place, ăsta 
este adevărul. Ca oameni politici 
responsbaili, nu trebuie să le vindem 
oamenilor gogoşi, ci să-i învăţăm cum să 
pescuiască.  
- Cum să pescuiască domnule Avram, 
când apele sunt atât de tulburi ? 
- Ca oameni politici responsabili, avem 
datoria de a spune lucrurilor pe nume şi de 
a-i învăţa pe oameni să pescuiască şi în 
ape tulburi. Dacă avem puterea de a privi 
dincolo de problemele din sectorul minier, 
putem vedea că în faţa noastră se 
deschide un nou orizont, cu oportunităţi 
multiple pe care le deschid banii europeni. 
Dacă învăţăm cum să aducem aceşti bani 
în Valea Jiului, dacă reuşim ca un număr 
cât mai mare de oameni să beneficieze, 
direct sau indirect, de aceste fonduri uriaşe 
care sunt dispoziţia noastră, Valea Jiului 
are şansa de a se lepăda de handicapul de 
a fi o zonă monoindustrială. Cred că 
aceasta este cheia succesului pentru 
comunitatea noastră şi nu concentrarea 
întregii atenţii pe agonia Complexului 
Energetic Hunedoara. 
- Poate din toamnă, dacă PNL ajunge la 
guvernare, veţi vedea altfel lucrurile ? 
- În ceea ce mă priveşte, cu siguranţă  
nu-mi voi schimba optica. De altfel, vreau 
să vă spun că, în opinia mea, însăşi 
forţarea intrării la guvernare a PNL în acest 
an, este o greşeală. Eu cred că noi, 
liberalii, avem datoria de a intra la 
guvernare aşa cum se cuvine, validaţi de 

votul cetăţenilor şi nu prin alianţe politice 
de conjunctură. Este cât se poate de 
evident pentru oricine, chiar din atitudinea 
adoptată de actualul Guvern, că soluţiile 
liberale (relaxare fiscală, încurajarea 
sectorului economic privat, eficientizarea 
sectorului bugetar etc.) sunt singurele care 
pot dezvolta România şi care pot aduce 
românilor o viaţă mai bună. Liberalii au dat, 
prin vot, un nou Preşedinte al Românilor şi 
cred că liberalii trebuie să obţină, tot prin 
vot, dreptul de a forma un Guvern, dreptul 
de a conduce Consilii judeţene şi Consilii 
locale.  
- Ce pot face, din ceastă perspectivă, 
liberalii din Valea Jiului şi liberalii din 
judeţul Hunedoara ? 
- În primul rând, cred că trebuie să fie 
prezenţi ceva mai activ în rândul 
cetăţenilor, că trebuie să le spună 
oamenilor cum stau lucrurile cu adevărat şi 
cum pot ele evolua sănătos. Vreau să vă 
spun că, în Valea Jiului cel puţin, atitudinea 
pe care noi, liberalii, o avem peste tot în 
comunitate este una corectă faţă de 
oameni. Vrem să le spunem locuitorilor Văii 
Jiului cum stau lucrurile în prezent, care 
sunt perspectivele şi, mai ales, care sunt 
diferenţele între a merge mai departe cu o 
politică păguboasă pentru noi toţi sau de a 
deschide calea spre politica liberală, cea 
care a adus bunăstare şi în anii de glorie ai 
dezvoltării Văii Jiului, dar şi cea care a 
adus bunăstare peste tot în Europa 
Occidentală. 

A consemnat, 
Tiberiu VINŢAN 
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O destinaţie cu totul specială  pentru 
vacanţă sau pentru un sfârşit de 
săptămână este Lacul Sfânta Ana.  
 
Situat în judeţul Harghita, în apropiere de 
Băile Tuşnad, la o altitudine de 946 m, lacul 
este aşezat pe fundul craterului unui vulcan 
stins Ciomatu, situat în masivul vulcanic 
Puciosul. Se spune că pe aceste meleaguri 
au avut loc ultimile erupţii vulcanice din 
Carpaţi şi din Europa de Est acum peste 
40.000 de ani. De o formă aproape 
circulară, lacul are  lungimea de 620 m, 
lăţimea de 460 m, iar adâncimea maximă 
este de 7 metri. Puritatea apei care se 
apropie de cea a apei distilate, având doar 
0,0029 ml minerale este o caracteristică a 
lacului ceea ce conduce la o capacitate 
trofică redusă (ceea ce înseamnă că din lac 
lipsesc orice fel de vieţuitoare) datorată atât 

emanaţiilor mofetice prin fundul şi prin 
pereţii craterului cât şi lipsei izvoarelor, 
lacul completându-şi apele doar din 
precipitaţii.  

Turiştii veniţi în zonă nu au nevoie de 
prognoza meteo. Ei pot stabili cu precizie 
dacă vremea va fi bună sau nu după 
emanaţiile de gaze din cele două fisuri ale 
muntelui. Dacă presiunea atmosferică 
scade, anunţând vreme rea, gazele, 
precum bioxidul de carbon şi sulful urcă 
spre suprafaţă prin fisuri emanaţiile  având 
un miros înţepător. Dacă nimic nu 
deranjează mirosul, atunci vremea este 
bună, tocmai potrivită pentru drumeţii.  
 
Drumul spre lac s-a dovedit o adevărată 
plăcere. Deşi presărat din loc în loc cu 
gropi aşa cum îi şade bine unei şosele din 
România, acesta şerpuieşte prin păduri de 
o frumuseţe nemaivăzută, păduri 
luminoase de foioase cu arbori seculari, 
drepţi şi înalţi de abia li se zăreşte vârful. 
Dar şi mai interesant este faptul că pădurile 
sunt deosebit de curate ceea ce înseamnă 
că localnicii sunt oameni harnici şi 
ecologişti convinşi. Intrarea cu maşina în 
zona lacului se face, de asemenea, doar 
reglementat şi contra cost. Camparea pe 
malul lacului este interzisă, iar cortul şi 
maşina se amplasează la câteva sute de 
metri de lac, întro zonă frumos amenajată 
în care turiştii îşi pot face şi un grătar.  
 
Intrarea în zona protejată se face contra 
cost, dar dacă te uiţi la curăţenia din jur îţi 
dai seama că banii sunt cheltuiţi pentru a 
păstra colţul de rai intact, aşa cum l-a 
hărăzit Dumnezeu. Lacul, cu apa limpede 
precum cristalul, este înconjurat de o mică 
plajă cu nisip foarte fin, o adevărată 
încântare pentru cei veniţi la bronzat şi la o 
bălăceală în apele curate şi călduţe ale 
lacului.   
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Turiştii care vor să facă 
mişcare pot pleca de la 
pontonul amenajat într-o 
frumoasă plimbare cu barca 
cu vâsle, iar pentru cei care 
vor să se reculeagă, pot 
face acest lucru la mica 
capelă situată la câteva 
sute de metri depărtatre de 
lac. 
 
La lacul Sfânta Ana, omul 
se află într-o armonie 
pefectă cu natura. Este un 
loc unde Dumnezeu îţi este 
aproape datorită măreţiei 
frumuseţilor create de el. În 
ceea ce priveşte denumirea 
de sfântă a lacului, se 
spune că o fată, pe nume 
Ana, s-ar fi sinucis în apele 
lacului pentru a evita o 
căsătorie aranjată de 
părinţi. O alta spună că o 
fetiţă, orfană de mamă, era 
foarte milostivă cu oamenii 
săr-mani, împărţind cu 
aceştia hrana şi hainele. 
Prinzând de veste, tatăl său 
ar fi ucis-o în bătaie, în locul 
unde a fost îngropată, 
formându-se lacul care îi 
poartă numele. Dar astea 
sunt numai legende care 
dau un aer de mister 
frumuseţii locurilor.  
 
După câteva ore în care ne-
am încărcat bateriile, am 
plecat la drum dar nu 
înainte de a savura un colac 
secuiesc, un bol cu zmeură 
şi un pahar cu apă rece, 
făcându-ne în gând 
promisiunea de a reveni cât 
mai curând, de data 
aceasta pentru o şedere 
mai lungă.  
 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vara, prăjiturile sunt înlocuite 
cu diverse îngheţate, creme 
sau alte dulciuri uşoare şi 
spumoase. Din categoria 
dulciurilor fine, cu un gust 
deosebit, face parte şi laptele 
de pasăre. De unde vine 
denumirea ciudată nu îmi pot 
explica. Poate de la 
ingredientele folosite în 
prepararea deliciosului dulce: 
lapte şi ouă. Nu se ştie cu 
exactitate nici când a apărut pe 
meleagurile noastre. Cert este 
că în Franţa, o variantă a 
acestui desert se numeşte Ile 
flotante adică în traducere o 
bezea plutitoare pe o mare de 
cremă de vanilie.  
 
 În ceea ce priveşte reţeta, deşi 
uşor de preparat se întâmplă să 

nu-ţi iasă întotdeauna. 
Problema este cu prepararea 
bezelelor care de multe ori nu 
plutesc cum trebuie pe 
amestecul de vanilie. Nu 
disperaţi. Cu toate că aspectul 
“comercial” ar putea lăsa de 
dorit, gustul este la fel de 
delicios. 
 
Pentru a prepara o porţie 
zdravănă de lapte de pasăre, 
cât pentru 5 persoane, ai 
nevoie de 1,5 litri de lapte, cinci 
ouă, 200 grame zahăr şi un 
baton de vanilie. Laptele, mai 
puţin 100 ml, se pune la fiert. 
Batonul de vanilie se spintecă 
pe lungime şi se pune în lapte.  
Între timp gălbenuşurile se 
freacă cu jumătate din 
cantitatea de zahăr, după care 

se subţiează cu cele 100 ml de 
lapte păstrate. Albuşurile de ou 
se bat spuă tare cu cealaltă 
jumătate de cantitate de zahăr. 
Laptele fiert se strecoară de 
batonul şi seminţele de vanile şi 
se amestecă la foc redus cu 
gălbenuşurile. După vreo trei 
minute, se pun deasupra cu o 
linguriţă, mici grămăjoare de 
albuş bătut, care se fierb un 
minut pe o parte, iar mai apoi 

întrocându-se uşor, un minut pe 
cealaltă parte. Se ia de pe foc, 
se lasă la răcit, după care se 
ţine vreo tri ore la frigider.  
 
Desertul se serveşte rece, în 
cupe sau boluri de sticlă. 
Pentru un gust deosebit, se pot 
turna peste bezele mici “fire de 
păianjen” din zahăr ars.  
 
Poftă bună! 

 

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

“Omul nu ştie pe ce 
lume trăieşte,  

de aceea merge pe alte 
planete.” 

de Gheorghe Niculescu 

Călătorie în Univers 

Lapte de pasăre 
(nu zboară, dar se mănâncă) 

- Auzi, vecine, azi îmi sărbătoresc 
nunta de tablă! 
- Ce sărbătoare mai e şi asta? 
- Se împlinesc cinci ani de când 
nevasta-mea îmi dă să mănânc numai 
conserve.  
*** 
Un călător în recepţia unui hotel se 
pregătea să semneze în registru 
pentru camera închiriată, când vede o 
ploşniţă plimbându-se pe foaia 
registrului: 
- Dom’le, asta-i prea de tot. Am mai 
văzut eu ploşnite, da’ chiar aşa, să 
vină să vadă în ce cameră te-ai 
cazat…  
*** 
Soţia, dimineaţa, la micul dejun, îl 
ceartă pe soţ: 
– Ia uite, vecinul nostru toată noaptea 
face dragoste cu vecina! Tu de ce nu 
faci? 
Soţul, liniştit, citind ziarul, răspunde: 
– Draga mea, păi cum aş putea să fac 
dacă eu nici măcar nu o cunosc?  

*** 
– Puisor, dă-i un pupic domnişoarei şi 
du-te la culcare! 
– La culcare mă duc, da’ pupic nu-i 
dau lui tanti…  
– De ce? 
– Şi tata i-a dat un pupic aseară şi a 
primit două palme de-a văzut stele 
verzi!…  
*** 
La Urgenţe, medicul dictează 
asistentei: 
– Scrie: traumă craniană…  
– Domnule doctor, nu vă supăraţi, dar 
e traumă cranio-cerebrală…  
– Care dracu’ cerebral ? Dacă avea 
creier, crezi că venea la ziua de 
naştere a soţiei cu amanta?  
*** 
Soţia i se adresează, mieros, soţului: 
- Dragule, îmi iei şi mie un telefon 
mobil din ăla de ultimă generaţie? 
- Păi şi celalalt ? 
- Celălalt îmi ia o tabletă ! 
***  
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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 
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Echipa de suport care-l va însoţi pe sportivul 
temerar Avram Iancu în noua sa tentativă de 
a deveni primul român care traversează înot 
Canalul Mânecii dintre Marea Britanie şi 
Franţa, fără costum de neopren, a fost 
completată prin tragere la sorţi din rândul 
tuturor celor care au depus sume de bani în 
contul sportivului din Petroşani pentru a-l 
ajuta să strângă fondurile necesare 
curajosului său demers sportiv. 
 
Evenimentul a avut loc zilele trecute la 
Biblioteca municipală din Petroşani (locul de 
muncă al lui Avram Iancu), în prezenţa 
jurnaliştilor de la presa locală şi naţională. 
S-au extras trei biletele iar sorţii au decis 
următoarele: 1- MOTCĂ Maria din Lugoj; 2- 
PETRUŢ Iulian din Timişoara; 3- COLŢATU 
Valentin din Petroşani. Contactată telefonic, doamna Motcă Maria NU a 
confirmat prezenţa în UK, respectiv pe ambarcaţiune, din motive personale 
(timp), cerându-şi scuze pentru inconvenient. Prin urmare, a fost contactat 
cel de-al doilea câştigător din tragerea la sorţi, respectiv Petruţ Iulian din 
Timişoara. Acesta a confirmat imediat, în mod ferm prezenţa în echipa de 
suport, devenind astfel fericitul câştigător al oportunităţii de a-l însoţi în 
Anglia pe Avram Iancu. 
 
„Îl felicit pe el şi le mulţumesc tuturor românilor pentru susţinerea financiara 
și morală acordată”, a declarat sportivul Avram Iancu. (L.I.) 

Sorţii l-au ales pe suporterul care-l va însoţi pe 
sportivul Avram Iancu pe Canalul Mânecii 
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