
Stimaţi cetăţeni ! 
 
 Vin din nou în faţa dumneavoastră, aşa cum am făcut 
întotdeauna, pentru a îndeplini nu doar o obligaţie legală, ci 
şi una de onoare, pe care mi-am asumat-o încă din primul 
an în care am fost investit, prin încrederea dumneavoastră, 
drept primar al municipiului Petroşani. 
 În primul rând, doresc să vă aduc mulţumirile admi-
nistraţiei locale pentru felul în care, cu conştiinciozitate şi 
responsabilitate aţi înţeles să susţineţi întreaga noastră acti-
vitate, nu doar prin încrederea pe care ne-aţi acordat-o, ci şi 
prin achitarea taxelor şi impozitelor locale cu care am reuşit, 
în bună parte, să susţinem buna funcţionare a Primăriei, a 
Consiliului local, dar şi a instituţiilor de sănătate, învăţă-
mânt, cultură sau sport aflate în administrarea noastră. 
 Vă supun atenţiei aceste rânduri nu doar pentru a vă 
reaminti ceea ce am făcut eu, în calitate de primar, ci pentru 
a vă reaminti ceea ce, împreună, am realizat în dorinţa 
noastră comună de a transforma oraşul nostru într-un loc în 
care să trăim laolaltă, cu plăcere. Vă invit să rămâneţi în 
continuare aceeaşi cetăţeni responsabili şi implicaţi în pro-
blemele comunităţii, inlcusiv prin seriozitatea achitării la 
timp a taxelor şi impozitelor locale, fără de care este evident 
că nu ne vom putea onora promisiunile către fiecare dintre 
dumneavoastră şi către întreaga comunitate. Aşa cum vă 
invit să arătaţi această scrisoare tuturor celor care vă calcă 
pragul casei, pentru că în acest fel vom face ca oamenii să 
ne vadă ca pe o comunitate unită şi încrezătoare în viitorul 
ei, aşa cum suntem în realitate. 
 Am traversat un an greu, care a fost dificil atât pentru 
cetăţeni cât şi pentru noi, cei din administraţia locală. În 
ciuda greutăţilor, am încercat să îndeplinim însă tot ceea ce 
ne-am propus şi le-am promis cetăţenilor. Privind înapoi cu 
mândrie, putem spune că anul 2011 a fost un an al faptelor, 
un an al transformărilor radicale în bine pentru comunitatea 
noastră locală. Pentru a ajunge însă aici a fost nevoie nu 
doar de foarte multă muncă, ci uneori de o luptă acerbă îm-
potriva piedicilor de tot felul, de sacrificii care şi-au pus am-
prenta asupra mea şi a familiei mele. Vă reamintiţi desigur, 
că atunci când, pentru prima oară în Valea Jiului, eu şi soţia 
mea am lansat tema dezvoltării turismului şi transformării 
Văii Jiului într-o zonă concurentă Văii Prahovei, puţini au 
fost cei care au crezut că acest lucru este posibil. Atât eu, 
din poziţia de primar, cât şi soţia mea Monica Iacob Ridzi, 

de pe toate poziţiile de demnitate publică pe care le-a ocu-
pat în ultimii ani, ne-am luptat pentru a duce această idee 
dincolo de barierele unor simple promisiuni. Reuşita noastră 
nu a fost însă privită cu acelaşi entuziasm de diversele cer-
curi de interese politico-economice, care-şi vedeau puse în 
pericol afacerile din alte staţiuni montane şi care au dema-
rat un război virulent, pe toate planurile, împotriva mea, dar 
mai ales împotriva soţiei mele; fie că a fost vorba despre 
atacuri fără precedent în mass-media naţională şi locală, fie 
de atacuri politice (unele venite chiar din partea unor oa-
meni care ar fi trebuit să fie alături de noi pentru susţinerea 
proiectelor de dezvoltare a Văii Jiului), fie de alte forme de 
intimidare şi represalii. Evident, toate aceste nedreptăţi ne-
au mâhnit. Însă încrederea pe care ne-aţi arătat-o în mod 
permanent dumneavoastră, cetăţenii municipiului Petroşani 
- pentru care vă mulţumim o dată în plus ! - ne-au întărit şi 
ne-au dat puterea de a merge mai departe, cu convigerea 
că trebuie să ducem la bun sfârşit proiectul nostru comun 
care vizează schimbarea în bine a destinului întregii noastre 
comunităţii, pentru generaţiile prezente şi pentru cele care 
vor urma. 
 Vă propun ca, în cele ce urmează, să trecem în re-
vistă principalele investiţii şi activităţi pe care admistraţia 
locală de la Petroşani le-a realizat în cursul anului trecut. 
Pentru prezentarea acestora, am optat şi la câteva imagini 
care prezintă, comparativ, anumite zone ale municipiului, 
înainte şi după efectuarea investiţiilor în modernizarea infra-
structurii. Am făcut acest lucru din convingerea că, de multe 
ori, o imagine face cât o mie de cuvinte. 
 

Cu sinceritate şi devotament,  
al dumneavoastră, 

Tiberiu IACOB RIDZI, 
Primarul municipiului Petroşani 



 Încă de la preluarea mandatului meu 
de primar, am promis să aduc „Bani pentru 
Petroşani”, să obţin cât mai multe fonduri 
guvernamentale sau europene pentru dez-
voltarea proiectelor privind modernizarea 
localităţii noastre. Cu proiecte bine funda-
mentate, pe care le-am depus la instituţiile 
abilitate şi cu sprijinul permanent al soţiei 
mele şi deputatului nostru Monica Iacob 
Ridzi, am reuşit. Am atras finanţări guver-
namentale de sute de miliarde de lei vechi 
şi fonduri europene de milioane de euro. 
Cu aceşti bani am realizat o serie de lu-
crări, pe care vă rog să-mi permiteţi să vi le 
reamintesc: 
 
Investiţii din fonduri europene  şi 
guvernamentale: 
 
■ Am finalizat reabilitarea străzilor Mihai 
Viteazu, 1 Decembrie 1918, Oituz, Unirii, 1 
Iunie, prin implementarea proiectului „Rea-
bilitarea şi modernizarea arterei princi-
pale din municipiul Petroşani” finanţat 
din fonduri europene, prin care au fost rea-
bilitaţi 3,145 km de drum, 22.000 mp su-
prafaţă trotuare, au fost montate borduri noi 
de trotuar şi de carosabil pe aprox.18 km; 
■ Am reabilitat podul peste pârâul Maleia; 
■ Am finalizat lucrările la cele două sedii 
ale  Şcolii Generale I.G. Duca (sediul vechi 
şi sediul nou), prin implementarea proiec-
tului „O şcoală pentru viitor”, proiect 
finanţat din fonduri europene prin care au 
fost reabilitate cele două sedii, precum şi 
terenul de sport de la sediul nou al şcolii. 
Tot prin acest proiect s-a creat o bază ma-
terială modernă şi utilă atât elevilor, cât şi 
dascălilor prin achiziţionarea de echipa-
mente IT şi sisteme de internet. Pentru 
fiecare dintre cele 54 de săli de clasă s-au 
achiziţionat câte un laptop, un videopro-
iector cu ecran pentru proiecţii, un copiator 
multifuncţional (prevăzut şi cu imprimantă) 
şi o tablă inteligentă. În plus, toate spaţiile 
şcolii dispun acum de o reţea informatică 
cu sistem wireless;  
■ Am început implementarea proiectelor: 
”Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în 
centrul municipiului Petroşani”, ”Reabi-
litare străzi zona centrală a municipiului 
Petroşani” şi ”Sistem de supraveghere 
video în zona centrală a municipiului 
Petroşani” din cadrul Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbană - Revitalizarea cen-
trului civic finanţate prin fonduri europene; 
■ În cadrul proiectului de reabilitare a zonei 
pietonale şi a parcurilor Comunitatea Euro-
peană, Pensionari, Romtelecom, I. L. Cara-
giale şi Brădet, am început reabilitarea pe 
zona pietonală, fiind deja executate lucră-
rile de infrastructură de utilităţi, respectiv 
canalul tehnic pentru cabluri şi lucrările de 
apă şi canalizare; 
■ În cadrul proiectului de reabilitare străzi, 
care cuprinde reabilitarea părţii carosabile 
şi a trotuarelor pentru 12 străzi din zona 
centrală a municipiului (zona de acţiune a 
Planului Integrat), au fost finalizate străzile 
Ion Creangă, Avram Iancu, Nicolae Băl-
cescu, Timişoarei şi Carol Schreter;  

Strada Mihai Viteazul, înainte şi după reabilitare 

Strada 1 Decembrie 1918, înainte şi după reabilitare 

Strada Ion Creangă, înainte şi după reabilitare 

Strada Avram Iancu, înainte şi după reabilitare 

Strada Nicolae Bălescu, înainte şi după reabilitare 

Strada Timişoarei, înainte şi după reabilitare 



■ Pentru că am promis comunităţii „sigu-
ranţă pentru cetăţeni”, în cadrul proiectului 
de instalare a unui sistem de supraveghere 
video pe zona centrală a municipiului Pe-
troşani, au fost achiziţionate deja o parte 
din echipamentele necesare sistemului şi 
au fost executate o parte din lucrările de 
montaj; 
■ Am semnat contractul de finanţare şi am 
început implementarea proiectului „Reabi-
litare, modernizare şi achiziţionare echi-
pamente pentru ambulatoriul de specia-
litate al Spitalului de Urgenţă Petro-
şani”, finanţat din fonduri europene, prin 
intermediul căruia ambulatoriul Spitalului 
(Policlinica) va fi reabilitat complet, atât pe 
interior, cât şi în exterior şi va fi dotat cu 
echipamente medicale şi mobilier nou; 
■ În cadrul proiectului “Dezvoltarea dome-
niului schiabil în zona turistică Parâng” 
am executat prelungirea pârtiei 4B până la 
telescaunul vechi şi am lărgit pârtia 
existentă; 
 ■ Am executat instalaţiile de zăpadă arti-
ficială pe pârtia 4B cu lungimea de 3,2 km; 
 ■ Am executat lucrările de instalare stâlpi 
pentru telescaunul TS3; 
■ Am pregătit documentaţiile tehnice pen-
tru proiectul „Centru Naţional de Promo-
vare şi Informare Turistică” şi le-am de-
pus pentru finanţare prin fonduri europene; 
■ Am acordat un sprijin permanent pentru 
viaţa spirituală, culturală şi sportivă, sprijind 
oamenii de cultură şi instituţiile de cultură 
din Petroşani, cultele şi asociaţiile sportive 
care au solicitat finanţare nerambursabilă 
în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350 
privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu sume cu-
prinse între 5.000 şi 20.000 lei, valoarea 
totală a finanţării fiind de peste 200.000 lei. 
Am sprijinit totodată demararea lucrărilor 
Catedralei „Sfântul Ilie” care va fi ampla-
sată în centrul municipiului, în faţa Hotelului 
Petroşani; 

Strada Carol Schreter, înainte şi după reabilitare 

Podul de pe Maleia, după reabilitare 

Deschiderea anului şcolar în Parcul Central “Carol Schreter” 

Deschiderea noii Grădiniţe cu program Normal şi Prelungit nr. 1 de pe str. Constructorului 

Educaţie modernă la Şcoala “I.G. Duca” 

Primele investiţii în modernizarea domeniului schiabil din masivul Parâng 



Investiţii în cadrul administrării domeniului public 
şi privat: 
 
■ Am reabilitat termic un număr de 7 blocuri de lo-
cuinţe situate pe str. Şt. O. Iosif (bl. 1A, 1C), str. Inde-
pendenţei (bl. 3), str. Nicolae Bălcescu (bl. 3), str. Ge-
neral Dragalina (bl. 13), Aleea Poporului (bl. 5 şi 6); 
■  Am reabilitat, din fonduri pe programul FRDS, aco-
perişurile a 12 blocuri de locuinţe, după cum urmează: 
pe str. 1 Decembrie 1918 (bl. 85, 87, 89), pe str. Păcii 
(bl. 3, 5, 10, 12), pe str. Gen. Dragalina (bl. 4 şi 6), pe 
str. Şt. O. Iosif (bl. 1A, 1B, 1C); 
■ Am asfaltat drumul de acces din DN 66 spre Peştera 
Bolii, pe o lungime de 800 m.; 
■ Am executat lucrări de reparaţii curente la trotuare, 
scări şi jardiniere pe str. 1 Decembrie 1918, în zona 
Mignon; 
■ Am reabilitat în totalitate străzile Independenţei şi 
Aviatorilor; 
■ Acolo unde nu am putut face lucrări de modernizare 
a străzilor, prin turnare de covor asfaltic, am executat 
lucrări de reparaţii cu plombe. Am acţionat, în acest 
sens, pe străzile: Maleia, Viitorului, Gociu Nicuşor, DN 
66, Aviatorilor, Dărăneşti, Nicolae Titulescu, Şt. O. 
Iosif, Tineretului, Aleea Trandafirilor, Cuza Vodă, G-ral 
Vasile Milea, Aleea Poporului, 9 Mai, Lunca + viaduct; 
■ Au fost executate o serie de lucrări de întreţinere a 
unor drumuri secundare, prin pietruire, pe străzile: Slă-
tinioara, Aradului, Tudor Vladimirescu, Micul Klein, Ra-
du Şapcă, Nedeii, Gh. Şincai, Vasile Lupu, Matei Ba-
sarab, Maleia, etc.; 
■ În vederea întabulării proprietăţilor de către persoa-
nele fizice din zona Maleia, s-au efectuat  măsurători 
pe o suprafaţă totală de 98,5 ha.; 
■ S-a pietruit drumul din zona Saşa pe o lungime de 
1,7 km.; 
■ Au fost executate reparaţii cu covor asfaltic pe stră-
zile: Aviatorilor, V. Milea (zona Insemex), Nedeii, 
Gheorghe Şincai, Vasile Lupu, Matei Basarab, Nicolae 
Bălcescu, sens giratoriu – intersecţie DN 66 cu 1 
Decembrie 1918, sens giratoriu – intersecţie DN 66 cu 
Mihai Viteazul, precum şi drumul de acces la cimitirul 
din Aeroport; 
■ Am aşternut covor asfaltic pe aleea de acces şi 
aleea principală în Cimitirul Aeroport; 
■ Am construit 3 noi alei în Parcul central „Carol 
Schreter” 
■ Am construit un pod  nou peste pârâul Slătinioara şi 
un zid de sprijin pe o lungime de 100 m şi am reparat 
un alt pod, tot peste pârâul Slătinioara; 
■ Am construit un podeţ pe str. Plopilor; 
■ Pentru a pune în valoare câteva dintre clădirile re-

prezentative din oraşul nostru, am realizat un iluminat 
arhitectural pentru Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae”, Bi-
serica Catolică „Sf. Varvara”, Biserica Ortodoxa „Sfân-
ta Maria”, precum şi pentru Teatrul Dramatic „I.D. 
Sârbu”; 
■  S-a realizat un deosebit de apreciat iluminat orna-
mental pe străzi, parcuri, în intersecţii cu ocazia  săr-
bătorilor de iarnă şi am „îmbrăcat” în perdele de lumini 
clădirea Primăriei; 
■ Am înlocuit în totalitate lămpile de iluminat de pe 
bulevardul 1 Decembrie 1918 şi DN 66; 
■ Am extins iluminatul public pentru străzile Gociu 
Nicuşor şi Venus; 
■ Am construit un pod peste pârâul Maleia din grinzi 
de lemn cu susţinere şi balustrăzi metalice; 
■ Am amenajat două staţionare moderne pentru trans-
portul în comun; 
■ Am construit scări de acces în Cartierul Colonie 
(zona Biserica Catolică); 
■ Am reabilitat gardul dintre DN 66 şi calea ferată pe o 
lungime de 2 km.; 
■ Am construit o alee pietonală din beton şi am instalat 
bănci pe str. Unirii, la blocul 26; 
■ Am executat reparaţii curente la partea de construcţii 
şi reparaţii capitale la tâmplărie la Muzeului Mineritului; 
■ Am amenajat corespunzător noilor norme de mediu 
un număr de 12 puncte gospodăreşti; 
■  Au fost amenajate şi dotate 3 locuri de joacă pentru 
copii la Şcoala Dărăneşti, în parcul „Carol Schreter” şi 
în parcul de pe str. Păcii; 
■ Am executat şi amplasat panouri de promovare la 
intrarea şi ieşirea din municipiul Petroşani; 
■ Am achiziţionat mobilier stradal (200 bănci şi coşuri 
de gunoi); 



Fonduri pentru şcoli:  
 
 Am abordat cu maximă responsabilitate descen-
tralizarea sistemului de învăţământ şi am acordat o 
atenţie cuvenită modernizării şi întreţinerii unităţilor de 
învăţământ, relaţiei cu cadrele didactice şi celei cu 
preşcolarii, şcolarii şi elevii de liceu. În acest domeniu, 
am reuşit în anul 2011 şi câteva investiţii notabile, 
după cum urmează: 
 
■ Am finalizat construcţia obiectivului Grădiniţă cu 
Program Normal şi Prelungit nr. 1 din Petroşani, de pe 
str. Constructorul, nr. 14, probabil cea mai modernă 
instituţie de acest fel din Valea Jiului;  
■ Am continuat lucrările la Grădiniţa cu Program Nor-
mal şi Prelungit „I.G. Duca” din strada 1 Decembrie 
1918, nr. 98, prin executarea planşeului; 
■ Am executat lucrări de reparaţii curente la toate uni-
tăţile de învăţământ: licee, şcoli pentru învăţământul 
primar şi gimnazial, grădiniţe. 
■ Am realizat fundaţiile, la Bazinul de înot, de pe 
strada Oituz. 
 
 
 
 

Cultura, Sport, Culte:  
 
 La fel ca în fiecare an, şi  în anul 2011, am acor-
dat o atenţie deosebită vieţii culturale şi sportive din 
Petroşani precum şi păstrării  tradiţiilor noastre. Atât 
pentru comunitatea petroşeneană, cât şi pentru toţi 
locuitorii Văii Jiului şi pentru turşitii care ne-au vizitat 
de-a lungul anului 2011, am organizat diverse eveni-
mente culturale şi sportive, care s-au derulat constant 
pe tot parcursul anului, astfel încât fiecare cetăţean, 
indiferent de vârstă, s-a putut bucura şi participa la 
acestea. În acest context, ţin să vă reamintesc doar 
câteva evenimente notabile din viaţa comunităţii 
noastre locale: 
■ Am organizat cea de a X-a ediţie a „Zilelor muni-
cipiului Petroşani”, eveniment emblematic pentru co-
munitatea noastră. Participarea, în număr foarte mare 
(peste 10.000 de persoane) la concertele de muzică 
uşoară şi populară în aer liber care au avut loc în ca-
drul acestui eveniment, dovedeşte absolut elocvent 
succesul acestei manifestări în rândul oamenilor. Pe 
de altă parte, personalităţile care au participat la des-
chiderea oficială (oameni de cultură, oameni politici, 
sportivi de mare renume etc.), precum şi expoziţiile 
organizate cu acest prilej, pe diferite domenii, ne-au 
îmbogăţit viaţa culturală. 

Aspecte din cadrul manifestărilor organizate în cadrul ediţiei a X-a a “Zilelor municipiului Petroşani” 



■ Un alt eveniment de mare succes a fost Festivalul 
Berii – Septemberfest- ocazie cu care am organizat 
concerte în cadrul cărora trupe de renume au încântat 
publicul petroşenean.  
 
■ Pentru tinerii cetăţeni ai comunităţii noastre, am 
sprijinit organizarea Turneului Mix Music Evolution, al 
cărui feed-back a fost unul extraordinar, „Orăşelul 
Mobil al Distracţiei” având un succes deosebit în 
rândul tinerilor noştri.  

■ Am sărbătorit în premieră în Petroşani, Ziua Armatei printr-un ceremonial militar şi religios emoţionant, în 
cadrul căruia a fost onorat drapelul de luptă al Unităţii militare din Deva şi a avut loc defilarea unui pluton de 
militari. De asemenea, cu acest prilej, am pus piatra de temelie a soclului  pe care va fi amplasat un monument 
reprezentativ dedicat eroilor poporului nostru; 
■ Am marcat, conform tradiţiei, Ziua Eroilor prin organizarea unei emoţionante ceremonii în Cimitirul Eroilor din 
municipiul Petroşani; 
 ■ Pentru prima dată  în Petroşani, am sărbătorit Ziua Naţională a României în mijlocul şi împreună cu comu-
nitatea noastră, în Parcul Central „Carol Schreter”, unde, după ceremonia oficială de arborare a drapelului şi 
acordarea onorului, peste 3.000 de cetăţeni din Petroşani au venit să sărbătorească împreună, având parte de 
bucuria unui concert de muzică populară şi de tradiţionala iahnie de fasole cu cârnaţi, oferită gratuit de admi-
nistraţia locală. 

■ În luna decembrie, am organizat diverse evenimente cu scopul de a aduce fiecărui locuitor al oraşului nostru, 
indiferent de vârstă, bucuria sărbătorilor de iarnă. Astfel, la începutul lunii, am organizat, în Parcul Central „Carol 
Schreter”, sărbătoarea „Pomului de Crăciun”, în cadrul căreia a fost pornit iluminatul stradal ornamental, care s-
a bucurat de aprecierea şi încântarea cetăţenilor. Pentru a pătrunde în spiritul Sărbătorii Crăciunului, am orga-
nizat, la Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu”, cea de a doua ediţie a Festivalului Colindelor, eveniment care, de 
asemenea, care s-a bucurat de o participare numeroasă din partea comunităţii locale.  



■ În mod tradiţional şi trecerea dintre ani am petrecut-o alături de cetăţenii din Petroşani, pentru care am 
organizat „Revelionul 2012” în aer liber. Concertul de Revelion, care a debutat cu  un spectacol oferit de artiştii 
noştri locali, continuând apoi cu nume sonore din muzică, a fost unul deosebit şi a culminat cu un grandios foc de 
artificii. 

■ Pentru generaţia a treia din municipiul nostru am organizat, de-a lungul anului, diferite manifestări, prin care am 
vrut să le arăt că sunt foarte importanţi pentru întreaga noastră comunitate şi un model demn de urmat. Astfel, în 
semn de respect şi recunoştinţă pentru munca părinţilor şi bunicilor noştri am organizat, cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a Persoanelor Vârstnice, două spectacole gratuite, susţinute de Elena Merişoreanu şi Gabriel 
Dorobanţu, în cadrul căruia 1.400 de persoane vârstnice din comunitatea noastră s-au bucurat, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor „Ion Dulămiţă”, ascultând muzica tinereţii lor. Am avut bucuria de a înmâna „Diplome de 
fidelitate” şi de a premia cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie; în anul 2011, am sărbătorit în acest fel 
47  de cupluri;  
■ De asemenea, peste 1.500 de pensionari din Petroşani au putut petrece frumos alături de cei de vârsta lor cu 
ocazia „Revelionului Pensionarilor 2012”; 



■ Întrucât am convingerea că viitorul acestei localităţi 
este dependent de copiii noştri, în anul 2011 am dorit 
să le ofer posibilitatea celor de vârstă fragedă să se 
implice în viaţa comunităţii. Astfel, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Copilului, am organizat un concurs de 
eseuri, al cărui premiu cel mare a fost investirea 
câştigătorului cu titlul de „Primar pentru o zi”.  Tot 
pentru cei mici am organizat, în premieră, „Parada 
costumelor de carnaval”, la care au participat peste 
1.000 de copii, un concurs de ecologizare, care a 
devenit deja o tradiţie, precum şi alte numeroase 
concursuri sportive.  
■ Conştient că viitorul acestei comunităţi nu poate 
exista fără o educaţie serioasă a copiilor noştri, am 
considerat că trebuie să arătăm respect pentru mun-
ca dascălilor noştri. Astfel, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Educatorului, am sărbătorit cu aceştia şi am premiat 
10 cadre didactice din municipiul nostru, care s-au 
pensionat în anul 2011. 

■ Păstrarea tradiţiilor locale a fost, este şi rămâne un alt element de simbol al mandatului meu, pe care am 
convingerea că l-am îndeplinit cu succes. Astfel, în scopul revigorării şi păstrării tradiţiei, pe 24 decembrie, am 
organizat Colindul Piţărăilor, obicei străvechi al acestor locuri, prin care se vesteşte Naşterea Domnului.  
■ În acelaşi context, dublat de nevoia de a promova potenţialul turistic al municipiului Petroşani şi de a încuraja 
producerea preparatelor tradiţionale, am organizat prima ediţie a „Târgului de produse tradiţionale”, o 
iniţiativă menită să încurajeze producătorii din zonă. 



■ Am considerat mereu că valorile municipiului trebuie promovate şi susţinute, motiv pentru care, şi în anul 
2011, am premiat sportivii care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile internaţionale. Am consemnat 31 de 
sportivi şi antrenori care, prin performanţele lor în competiţii naţionale şi internaţionale, au făcut cunoscut 
numele Petroşaniului peste hotare, conferindu-mi plăcerea şi onoarea de a le oferi, în cadru festiv, mulţumirile 
întregii comunităţi locale şi un premiu pentru fiecare dintre aceştia, în semn de recunoaştere a muncii şi a 
sacrificiilor lor;  
■ Am sprijinit activitatea sportivă a vicecampionului mondial la parapantă Toma Coconea şi a campioanei 
nationale la enduro fete, Sandu Sorina, membrii ai comunităţii noastre; 

■ Atât pentru mine personal, cât pentru întreaga noastră 
comunitate, persoanele care derulează activităţi de volun-
tariat sunt nişte oameni deosebiţi, demni de întreaga noas-
tră susţinere şi apreciere. În acest context, cu atât mai 
mult cu cât anul 2011 a fost „Anul Internaţional al Volun-
tariatului”, am considerat o prioritate susţinerea voluntarilor 
şi a ONG-urilor care activează în diverse domenii ale vieţii 
sociale, unele vitale pentru dezvoltarea întregii comunităţi. 
Asociaţiile non-guvernamentale cărora le-am acordat 
întreg sprijinul meu şi în anul 2011 au fost: Casa Pollicino 
şi  Caritas (în domeniul social),  Asociaţia Petro-Aqua, Pro  
Parâng şi Asociaţia Mândra Parâng (în domeniul eco-
logizării şi turismului); 
■ Tot în acest domeniu, anul 2011 ne-a adus posibilitatea 
implementării unui proiect de mare amploare, sub ge-
nericul „Înfrăţire - Voluntariat - Cooperare”, proiect fi-
nanţat exclusiv din fonduri europene, prin care am reuşit 
promovarea şi dezvoltarea activităţii de voluntariat în ca-
drul comunităţii noastre locale. De asemenea, graţie aces-
tui proiect, am reuşit să ne extindem domeniile de coope-
rare cu localităţile europene cu care Petroşaniul are înche-
iate acorduri de înfrăţire, de la relaţiile de parteneriat la 
nivelul administraţiei locale la relaţii de colaborare între 
societăţile civile din comunităţile locale partenere de pro-
iect, respectiv din oraşele Varpalota (Ungaria), Ponte nelle 
Alpi (Italia), Bansko (Bulgaria), Wolfsberg (Austria).  
■ Ştiu că viaţa spirituală este o activitate esenţială pentru 
fiecare om, iar în acest sens am căutat să sprijin activi-
tatea tuturor cultelor din Petroşani, indiferent de confesiu-
ne; 
■ Am sprijinit, pe tot parcursul anului 2011, instituţiile de 
învăţământ în participarea lor la diferite acţiuni sportive şi 
de tineret, necesare pentru buna desfăşurare a procesului 
educativ al copiilor noştri; 
   ■ Am sprijinit organizarea Concursului National de Gim-
nastică Aerobică  „Cupa Parâng”, organizarea concursului 
de schi “Cupa Parâng” şi alte competiţii sportive organizate 
în plan local; 
■ Am facilitat amenajarea patinoarului de lângă Piaţa Cen-
trală, oferindu-le astfel copiilor noştri momente de bucurie 
şi posibilitatea de a-şi petrece timpul în aer liber; 
■ Întrucât Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu” este o instituţie de 
cultură foarte importantă pentru comunitatea noastră, am 
susţinut şi activitatea acestuia, oferind cetăţenilor din Pe-
troşani posibilitatea de a viziona periodic diverse piese de 
teatru în mod gratuit. 

Imagini din cadrul diverselor evenimente prilejuite de premierea sportivilor din Petroşani cu performanţe naţionale şi internaţionale 

Aspecte din cadrul activităţilor de voluntariat local şi transnaţional 



Fonduri în domeniul social:  
 
 Dincolo de toate acestea, un aspect important 
asupra căruia s-a derulat activitatea mea şi pe parcur-
sul anului 2011 a fost ajutorarea persoanelor nevo-
iaşe, a oamenilor care-şi pun speranţa de viaţă în spri-
jinul acordat de comunitate şi de administraţia locală. 
Avem datoria de a ne ocupa cu seriozitate şi de aceşti 
cetăţeni, iar în activitatea mea am făcut tot ceea ce 
ţine de mine în acest sens. Astfel:  
 
■ Am acordat in medie 92 porţii de mâncare în fiecare 
lună la cantina de ajutor social; 
■ Am acordat, în fiecare lună, un număr de 238 aju-
toare sociale, iar pe parcursul anului 2011 am mai 
acordat 321 ajutoare de urgenţă, 165 ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, 5 prestaţii fi-
nanciare excepţionale şi 2 ajutoare de înmormântare; 
■ Au fost preluate şi instrumentate pentru sezonul 
rece 2010-2011 un număr de 194 dosare pentru com-
pensarea facturilor la energia termică, 465 dosare 
pentru compensarea facturilor la gaze naturale şi 310 

dosare pentru casigurarea încălzirii pe bază de com-
bustibili solizi, conform OUG 5/2003 privind acordarea 
de ajutoare pentru incalzirea locuinţei precum si a 
unor facilitati acordate populaţiei pentru plata energiei 
termice: 
■ Am avut în plata, in medie, un număr de 452 de 
asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu han-
dicap grav; 
■ Am plătit bursele şcolare pentru elevi; 
■ Am distribuit 650 pachete de alimente şi dulciuri cu 
ocazia sărbătorilor; 
■ Am subvenţionat din bugetul local o parte din costul  
serviciilor de asistenţă socială acordate de Asociaţia 
de Voluntariat „Casa Pollicino”; 
■ Am colaborat cu filiala de Cruce Roşie Petroşani 
pentru rezolvarea unor cazuri sociale din rândul per-
soanelor vârstnice, acordarea de consultanţă legisla-
tivă pe probleme sociale; 
■ Am sprijinit Organizaţia de utilitate publică CARITAS 
şi Centrul de Zi „Maria Stein“, pentru care am dispus 
achitarea facturilor la utilităţile publice (energie elec-
trică, apă etc.). 

 Stimaţi cetăţeni, 
 
 Acum, la momentul bilanţului de activitate în faţa 
cetăţenilor, am convingerea că pe parcursul anului 
2012, am făcut ceea ce era necesar să facem. Desi-
gur, din păcate nu am reuşit să acoperim toate nevo-
ile comunităţii noastre. Ştiu că mai avem multe lucruri 
de îndreptat, mai avem multe de făcut până când vom 
putea spune că trăim într-un oraş demn de statutul său 
de municipiu, de staţiune turistică de interes naţional, 
de comunitate europeană. 
 Cu sprijinul dumneavoastră, vom continua însă 
modernizarea Petroşaniului şi în perioada care urmea-
ză. Deja, în perspectiva anului 2012, am stabilit câteva 
direcţii prioritare spre care se va îndrepta atenţia noas-
tră, atât în ceea ce priveşte investiţiile publice, cât şi 
proiectele de modernizare a localităţii noastre. Astfel, 
în domeniul investiţiilor, pentru anul 2012 ne-am pro-
pus următoarele:  
■ Vom reabilita Piaţa Dacia;  
■ Vom face reparaţii capitale la clădirea din str. Con-
structorul nr. 2 (fostul centru militar);  
■ Vom întocmi Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic 
pentru reabilitarea a 22 blocuri din cartierul Aeroport, 
respectiv str. Aviatorilor (bl. 54, 54A, 56A, 60, 62, 62A, 
64, 64A, 64B, 66, 68, 70, 70A, 70B, 62B, 23, 25A, 
27A) şi str. Gociu Nicuşor (bl. 21A, 23B, 23A, 19B); 
■ Vom întocmi proiectul tehnic pentru realizarea de  
şarpante la blocurile construite după 1950; 
■ Vom întocmi proiectul tehnic pentru reabilitarea ter-
mică a următoarelor blocuri de locuit: pe str. 1 De-
cembrie 1918 (bl. 57, 57A, 59, 61, 63, 65, 67,69,71, 
74, 76, 78, 80, 82, 84), pe str. Cloşca (bl. 4), pe str. 

Horea (bl 1, 3, 5); 
■ Vom continua reabilitarea termică a blocurilor de lo-
cuinţe după cum urmează: pe str. 9 Mai, (bl. 2A), pe 
Aleea Trandafirilor (bl. 2 şi 4), pe Aleea Poporului (bl. 
2), pe str. Nicolae Bălcescu (bl. 5), pe str. 1 Decembrie 
1918 (bl. 92 şi 96), pe str. Şt. O. Iosif (bl. 2A, 2B, 2C, 
6), pe str. Carpaţi (bl. 2 şi 6), pe Aleea   Florilor (bl. 1),  
pe str. Independeneţei (bl. 12, 16, 17, 18), pe str. Păcii 
(bl. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20); 
■ Vom realiza, în cadrul proiectului U.N.D.P., Studiul 
de fezabilitate, proiectul tehnic şi auditul energetic 
pentru toate blocurile din muncipiul Petroşani  
■ Vom realiza Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic 
pentru reamenajarea parcului Carol Schreter 
■ Vom achiziţiona o saltea elastică pentru copii în 
Parcul „Carol Schreter” 
■ Vom realiza Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic 
şi vom construi un paraclis în cartierul colonie (pe 
terenul fostei Băi Comunale)  
■ Vom întocmi Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic 
pentru amenajarea unui nou parc în cartierul Aeroport, 
zona Complex Parâng;  
■ Vom construi 3 staţionare moderne pentru trans-
portul în comun; 
■ Vom turna covor asfaltic şi vom reabilita trotuarele 
pe următoarele stăzi: G-ral Dragalina, Şt. O. Iosif, 6 
August, 22 Decembrie, Parângului, Slătinioara, 9 Mai, 
Aleea Trandafirilor, Viitorului, Venus, Saturn, Gociu 
Nicuşor;  
■ Vom amenaja aleile din parcul Carol Schreter;  
■ Vom construi jardiniere pentru parcul Carol Schreter;  
■ Vom amenaja puncte gospodăreşti şi platforme pen-
tru depozitarea deşeurilor;  



■ Vom amenaja parcări în următoarele locaţii: str. C-tin 
Mille (la bl.3), str. Tineretului, Aleea Poporului, str. 1 
Decembrie 1918 (la bl. 85), str. A.Iancu (zona blo-
curilor 5-10), Aleea Poporului (la bl. 4-6), Aleea  Tran-
dafirilor (la bl. 5), str. Carpaţi (la bl. 4), Aleea Crângului 
(în zona blocurlor 1-3), str. Slătinioara (la bl. 1), str. 1 
Decembrie 1918 (la blocurile  107 şi 109), Aleea 
Crângului (între bl. 3 şi 5), str. Independenţei (la bl. 
12), str. Independenţei (între bl. 28 şi 41), str. Saturn 
(între bl. 2 şi 4), str. Saturn (la bl. 4), str. Saturn (la bl. 
11), str. Venus (la bl. 3), str. Aviatorilor (la bl. 40) şi  
str. Gociu Nicuşor, (la bl. 19D); 
■ Vom finaliza lucrările pe zona pietonală şi în parcu-
rile aferenete zonei de intervenţie din cadrul proiectului 
”Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul 
municipiului Petroşani”, prin reabilitarea ariei pieto-
nale şi a aleilor, cu pavaj din piatră (granit), amena-
jarea suprafeţelor cu zone verzi şi amenajarea de lo-
curi de joacă moderne pentru copii; 
■ Vom finaliza lucrările de reabilitare ale străzilor 
Universităţii, General Vasile Milea, Constructorul, 
Anghel Saligny, Zorilor, Horia, Cloşca, tot în cadrul 
proiectului ”Reabilitare străzi zona centrală a mu-
nicipiului Petroşani”;  
■ Vom finaliza instalarea sistemului video din cadrul 
proiectului ”Sistem de supraveghere video în zona 
centrală a municipiului Petroşani”; 
■ Vom continua implementarea proiectului „Reabili-
tare, modernizare şi achiziţionare echipamente 
pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de 
Urgenţă Petroşani”, prin desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie de lucrări şi furnizare şi vom demara lu-
crările de reabilitare; 
■ Vom începe implementarea proiectului „Centru Na-
ţional de Promovare şi Informare Turistică”; 
■ Vom identifica noi surse de finanţare din fonduri 
europene pentru obiective de importanţă majoră din 
municipiul nostru şi vom face demersurile necesare în 
vederea obţinerii finanţării;  
■ În cadrul proiectului „Dezvoltarea domeniului schiabil 
în zona turistică Parâng”  vom finaliza lucrările la te-
lescaunul TS3, vom începe şi finaliza lucrările la tele-
scaunul TS4 şi vom executa pârtiile 2a, 2b, 2c, 2e-f, 
3b, 4a, instalaţiile de zapadă artificială pentru pârtiile 
menţionate precum şi lucrările de construcţie a rezer-
vorului de apă de 5000 m3   în zona „Căsuţa din Po-
veşti” şi staţia de pompe aferentă acestuia. De ase-
menea vom realiza  şi alimentarea cu energie electrică 
aferentă proiectului sus menţionat; 
■ Vom moderniza străzile Anton Pan, Cuza Vodă, Titu 
Maiorescu, prin efectuarea de lucrări de reabilitare a  
drumurilor, realizarea sistemul rutier şi a rigolelor  de 
scurgere pe toate cele 3 străzi; 
■ Vom moderniza strada Maleia prin asfaltare, inclusiv 
prin realizarea reţelelor de canalizare a apelor mena-
jere, a rigolelor de scurgere pentru apa pluvială; 

■ Vom moderniza străzile Vlad Ţepeş, Tudor Vladimi-
rescu şi strada Aradului, investiţia cuprinzând lucrări 
de canalizare şi asfaltare; 
■ Vom demara execuţia obiectivului de investiţii: „Ex-
tinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în Valea Jiului, judeţul Hunedoara”, proiect 
prin care vom îmbunătăţi alimentarea cu apă (captarea 
apei, staţii de pompare, tratarea apei, aducţiuni, reţea 
de distribuţie), sistemul de colectare şi epurare a apei 
uzate în diverse zone ale municipiului Petroşani. În pri-
ma etapă, se vor reabilita şi extinde arterele din Colo-
nie. Conducte noi de canalizare vor fi introduse pe ur-
mătoarele străzi din Petroşani: 1 Decembrie 1918, 1 
Mai, 16 Februarie, Anton Pann, Bucegi, Bulevardul. 1 
Decembrie, Cârjei, Circa Pompieri, Cireşilor, Construc-
torul, Cuza Vodă, Digului, Doinei, Dărăneşti, Ecaterina 
Teodoroiu, Egalităţii, Enescu, Eroilor, Funicularului, G. 
Enescu, Gh. Bariţiu, Gh. Doja, Ghe. Lazăr, G-ral Vasi-
le Milea, Griviţa Roşie, I.L. Caragiale, Împăratul Traian, 
Inocenţie Micu, Micu Klein, Jiului, Kogălniceanu, M. 
Eminescu, Măgurii, Maleia, Mândra, Mărăşeşti, Mio-
riţa, Oltului, Piscului, Plaiului, Poienilor, Popa Radu 
Şapcă, Progresului, Roşia, Sarmizegetusa, Ştefan cel 
Mare, G. Coşbuc, Pârâieni, Sălătruc, Saşa, Şoimilor, 
Transilvania, Urziceni, Uzinei. Toate aceste investiţii 
se vor realiza pe parcursul următorilor 2 ani; 
■ Vom finaliza obiectivul „Bazin de înot didactic” de pe 
strada Oituz, prin executarea unor lucrări de infra-
structură, suprastructură, instalaţii electrice, alimentare 
cu apă, finisaje; 
■ Vom continua lucrările la obiectivul Grădiniţă cu 
Program Normal şi Prelungit „I.G. Duca” din strada 1 
Decembrie 1918, nr. 98; 
■ Vom acorda rechizite şcolare elevilor din ciclul pri-
mar si gimnazial din municipiul nostru; 
■ Vom acorda ajutoare de urgenţă cetăţenilor care se 
află în situaţii dificile în special datorită problemelor 
medicale; 
■ Vom aloca fonduri pentru prevenirea marginalizării 
sociale;  
■ Vom aloca fonduri pentru subvenţionarea încălzirii 
beneficiarilor venitului minim garantat;  
■ Vom continua sa sprijinim  Asociaţia de Voluntariat 
„Casa Pollicino“, Organizaţia de utilitate publică Cari-
tas, Centrul de zi „Maria Stein“ şi Centrul de consiliere 
„Sfânta Varvara“ precum şi alte organizaţii neguverna-
menale care desfăşoară activităţi în folosul comunităţii;  
■ Vom demara servicii de asistenţă socială la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, prin alocarea de fonduri 
din bugetul local către organizaţia de utilitate publică 
Caritas; 
■ Vom susţine în continuare organizarea de activităţi 
culturale, artistice şi sportive; 
■ Vom sprijini şi în acest an toate cultele religioase, 
asociaţiile sportive precum şi organizaţiile neguver-
namentale. 



 Stimaţi cetăţeni ! 
 
 Dincolo de toate aspectele prezentate în această scrisoare, vreau să aveţi convingerea că atât fiecare 

dintre dumneavoastră cât şi toate instituţiile de pe raza municipiului Petroşani, fie că este vorba despre CNH, 
Mina Livezeni, Spitalul de Urgenţă, Universitatea din Petroşani, Teatrul de Stat “Ion D. Sîrbu” şi toate celelalte 
instituţii economice, administrative, de învăţământ, sănătate, sport sau cultură îşi vor găsi în mine, permanent, 
un partener responsabil şi de încredere.  

 Am speranţa că şi în anul 2012 veti fi alături de mine şi de administraţia publică locală tot aşa cum aţi fost 
şi până acum, pentru că doar împreună putem să realizăm tot ceea ce ne-am propus. 

 Vă mulţumesc pentru suportul dumneavoastră permanent, pentru înţelegerea de care aţi dat dovadă şi 
pentru propunerile pe care mi le-aţi acordat, de fiecare dată, în vederea abordării eficiente a tuturor problemelor 
comunităţii noastre locale. Am convingerea că parteneriatul nostru este o garanţie a faptului că drumul Petro-
şaniului nu poate evolua decât într-o singură direcţie: spre progres. 

 Vă doresc ca anul 2012 să vă aducă tot binele din lume, să aveţi parte de sănătate, bucurie, înţelepciune 
şi o viaţă cât mai frumoasă. În ceea ce mă priveşte, vă asigur că rămân acelaşi om preocupat de dezvoltarea 
întregii noastre comunităţi. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu ! 
Cu respect şi consideraţie, 
      TIBERIU IACOB RIDZI 

Primarul municipiului Petroşani 
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