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Anun\urile se primesc zilnic, de luni
p@n` luni,  [ntre orele 8.00 - 18.00

{n general [nsorit
Min. 17 °C;  Max.:29

Euro 3.1661  RON
Dolar SUA 2.3515  RON
Gramul de aur 48.8316 RON

Azi Mica Publicitate Vremea Bani/ Aur

ACTUALITATE____________
}edin\a  Colegiului  Prefectural

S.O.S. -Patrimoniul cultural
Ast`zi, 29.06.2007, ora 10.00, are loc sedin\a ordinar` a
Colegiului Prefectural V@lcea  cu urm`toarea ordine de zi:
1. Presta\iile sociale ca factor de incluziune social`
2. SOS -patrimoniul cultural na\ional din jude\ul V@lcea
3. Implementarea registrului general de eviden\` a salaria-
\ilor pe suport electronic.

SOCIAL_______________
Strategie na\ional` pentru
romi
Vineri, 29 iunie a.c., Guvernul României, prin Secretariatul
General al Guvernului (SGG), lanseaz` Schema de Grant
pentru Proiectul Phare Ro 2005/ 017-553.01.01 „Accelera-
rea implement`rii Strategiei Na\ionale de îmbun`t`\ire a
situa\iei romilor”. La evenimentul care va avea loc la Cen-
trul InfoEuropa din Calea Victoriei nr. 88, la ora 10.00, vor
participa doamna Simona Lupu, coordonator programe Re-
prezentan\a Comisiei Europene,  domnul Victor Giosan,
secretar de stat SGG, domnul Gruia Bumbu, pre]edintele
Agen\iei Na\ionale pentru Romi (ANR), reprezentan\i ai
consiliilor jude\ene, ai institu\iilor prefectului, autorit`\ilor
publice locale ]i organiza\iilor neguvernamentale (ONG).

((ppaaggiinnaa  22))

CULTURÃ______________
Lansarea unui „Repertoriu”
Ieri, la Complexul Cultural "Sfântul Antim Ivireanul" lansarea
volumului "Monumente istorice din jude\ul Vâlcea. Repertoriu ]i
cronologie", editat de Direc\ia Jude\ean` pentru Cultur`, Culte ]i
Patrimoniul Cultural Na\ional V@lcea. Zestrea jude\ului cuprinde
89 de monumente, 360 de monumente ]i ansambluri de arhitec-
tur`, 56 de monumente comemorative de art`, 13 zone urbane ]i
rurale protejate, la care se adaug` un însemnat num`r de obiecte
de art`, îndeosebi ecleziale ]i  peste 10.500 de volume de carte
veche. Din punct de vedere al con\inutului, „Repertoriul” ofer`
un bogat inventar al monumentelor din toate epocile,  a]ez`ri ]i
cimitire, biserici medievale, cruci, cule, conace, case apar\inând
unor mari familii boiere]ti, monumente de for public, monumente
tehnice ]i altele, care reflect` via\a ]i activitatea diferitelor comu-
nit`\i omene]ti de-a lungul mileniilor pe teritoriul de ast`zi al
jude\ului Vâlcea. 
Principalii autori ai lucr`rii sunt Ligia Rizea ]i Ioana Ene, al`turi
de c@\iva colaboratori: Florin Epure, Mariana Iosifaru, Laura
Andrei, Alina B`descu.
La eveniment au fost invitate c@teva personalita\i: Episcopul
R@mnicului Gherasim, ministrul secretar de stat S@rbu, subpre-
fectul Radu Renga, Alexandru Popescu Mihaie]ti, rectorul
Universit`\ii Spiru Haret, Gheorghe Deaconu, Mariana Iosifaru,
Ion Soare.  

EDITORIAL______________
de }tefan Rusu

Ieri [n Sala Lahovari a Filar-
monicii a avut loc [nt@lnirea
primarului Mircia Gut`u cu
"r@mnicenii"( cum [i place s`
spun`). Primarul a prezentat
un raport de activitate ]i a pre-
zentat ]i obiectivele propuse
pentru ultimul an de mandate.
Sala a fost plin`, simpatizan\ii
s-au [nghesuit ]i la balcon. At-
mosfera general` a fost una
s`rb`toreasc`, [n limite rezon-
abile. Au onorat invita\ia pri-
marului un num`r considerabil
de personalit`\i ale ora]ului:
prefectul Anu\a Handolescu,
P.S. Gherasim, viceprimarul
Nicolae Dicu, Gheorghe Go-
g@rnoiu, Romulus Bulacu ]i
mul\i al\ii, majoritatea membri
P.D. Nu prea au fost "vizibili"

liberali prin sal`. Dac` au fost,
probabil au fost "cover". A exi-
stat, bine[n\eles, ]i  un dialog
cu cet`\enii simpatizan\i. Pri-
marul a r`spuns la [ntreb`ri
punctual, cu r`bdare. Repre-
zentan\ii c@torva familii care
locuiesc [n blocurile A.N.L.
din zona  Morilor, care nu au
utilit`\i (gaze) de mai bine de
un an, au cerut ajutorul ]i pri-
marul a promis c` va [ncerca
s` fac` pe intermediarul [ntre
ace]tia ]i Distrigaz. La un
moment dat, un cet`\ean s-a
ridicat ]i a vrut s` recite o
poezie dedicat` lui Mircia, [n-
cerc@nd o compara\ie "in ex-
tenso" cu Mircea cel B`tr@n.
Primarul, sim\indu-se "cineva-
ceva" oricum mai t@n`r ]i, pro-

babil, pu\in [ngrijorat de o
posibil` asem`nare, l-a oprit la
timp. Toat` sala a r`suflat u]u-
rat`. A fost o glum` bun`. Alta,
mai provocatoare ]i mai elec-
toral`, emis` public de un
cet`\ean, Ilie Badea, din Colo-
nie, se referea la inventarea
unor alegeri la care acesta s`
candideze [mpotriva lui Ion
Nicolae de la P.N.L.. A fost un
moment [n`l\`tor, c@nd victo-
ria parc` plutea prin sal`, pe
deasupra tuturor, ca un soare
secret, iradiant ]i  totu]i inviz-
ibil. De fapt primarul a f`cut
at@tea.... A urmat o deplasare
agreabil` cu autocarul p@n` la
}trand unde s-a oficiat deschi-
derea, ca o [mplinire a [ntregii
manifest`ri. Cine a proiectat

[ntregul eveniment, a anticipat
efectul de imagine, at@t de u]or
ob\inut. {ntr-adev`r }trandul
arat` bine. A fost organizat ]i
un "party" pentru invita\i. Ma-
joritatea nu s-a sfiit s` se lase
cuprins` de vraja [nt@mpl`rii
respective. Mul\i copii se ju-
cau [n nisipul amenajat per-
fect, f`r` s`-i deranjeze pe
invita\i: personalit`\i, ziari]ti
sau simpli simpatizan\i. Una
peste alta, ne-am amintit de
tabloul lui Matisse: "Lux, calm
]i voluptate". Aceasta s` fie
conserva [n care a fost [nchis
viitorului acestui ora] ?

Ela Ceagman 

Mircia
cel Mare -
raport
optimist,
obiective
ºi mai ºi

Directorul clubului CSM
Rm. V@lcea, Florin Verigea-
nu, ne-a informat: „Ast`zi,
Marian Bandrea va veni la
Rm. V@lcea unde vom sta-
bili lotul echipei, antrenorul
secund, programul de pre-

g`tire pentru perioada ur-
m`toare, obiective de reali-
zat [n edi\ia de campionat
2007/2008. Lotul echipei se
reune]te luni, 2 iulie a.c. la
Stadionul Municipal din
Z`voi.”

Bondrea -  antrenor
la CSM Rm. Vâlcea

{n ]edin\a Consiliului Jude\ean
de ast`zi se va supune apro-
b`rii „Proiectul  de  hot`r@re
privind  asocierea  Consiliului
Jude\ean  V@lcea  cu  consiliile
locale  ale  ora]elor  C`lim`-
ne]ti  ]i  Horezu,  Consiliul  Lo-
cal  al  comunei  Voineasa,  [n

vederea  [nfiin\`rii  Centrului
Jude\ean  de  Informare  Turis-
tic`  V@lcea.” Pentru [nfiin\area
acestui centru, pre]edintele CJ,
Dumitru Bu]e, face demersuri
de mult` vreme. Se pare c`,
p@n` acum, i s-au cam pus be-
\e-n roate, de]i acest proiect

are o importan\` foarte mare
pentru jude\ul nostru, pentru
integrarea acestuia [n circuitul
turistic na\ional ]i interna-
\ional. S` sper`m c` ast`zi
consilierii [i vor da aviz favo-
rabil. 

Elena GOGIOMAN

Se reînfiinþeazã Centrul Judeþean 
de Informare Turisticã?

Proiectul PSD de majorare a
pensiilor a fost votat de depu-
ta\i. Potrivit legii, punctul de
pensie va repretenta, de anul
viitor, 37,5% din salariul me-
diu brut. În schimb, deputa\ii
social-democra\i au votat ]i ei
legea de abilitare a Guvernului
de a emite ordonan\e pe timpul
vacan\ei parlamentare.

Deputa\ii au aprobat varianta
de proiect negociat` de repre-
zentan\ii Guvernului cu mem-
brii Comisiei parlamentare
pentru munc`. Cele dou` p`r\i
au convenit ca punctul de pen-
sie sa` fie majorat în doua`
trans,e. Prima, de pân` la
37,5% din salariu mediu brut,
va fi atins` anul viitor, iar în

2009 se va ajunge la 45% din
salariul mediu brut.
„În cursul anului 2008, pensi-
ile vor ajunge la 45% s,i a`sta
e un angajament pe care ni-l
lua`m. Daca` legea nu trece,
vom muri de gât cu guvernul
sa` se întâmple acest lucru”, a
declarat Mircea Geoan`.

Paradoxal, de la votul pe arti-
cole, dat cu câteva ore înaintea
votului final, au lipsit chiar
ini\atorii proiectului, parla-
mentarii social-democra\i, care
la acea or` aveau o întâlnire cu
pensionarii. De la Camera De-
puta\ilor, ace]tia s-au mutat la
Senat unde, întâmpl`tor, au dat
chiar peste ministrul Muncii,

Paul P`curaru, pe care l-au
asaltat cu plângeri.

În paralel cu majorarea valorii
punctului, din septembrie,
pensiile de stat se vor majora
cu cinci procente, iar cele din
agricultur` se vor majora cu
50%.

Troc cu pensii ºi ordonanþe guvernamentale de varã

SPAR a fãcut show la MALL


