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Centru Comunitar de Servicii Sociale
la Galicea, [nfiin\at de World Vision

Consiliul Jude\ean V@lcea ]i Forumul Cultural 
al R@mnicului au [ncheiat un parteneriat prin care 
se asi gur` finan\area public`rii de c`r\i ]i reviste 

culturale produse de Forum

Demisie!

Uniunea Popular` Social Cre] -
tin` consider` c` Ordonan\a
de Urgen\` nr. 95/2007 este un
act dictatorial, prin care Exe -
cu tivul in ten\ioneaz` s` obs -
truc \ioneze traseul unor dosare
în Justi\ie. 
Ioan Talpe], pre ]e dinte UPSC,
a declarat: „nu numai c` a ceas -

t̀  ordonan\̀  nu este justificat̀
conform Cons titu\iei, printr-o
„si  tua\ie ex tra ordinar`”, dar,
prin faptul c` reglementeaz` u -
nele a tri bu \ii ce revin Pre]edin-
telui Ro mâ niei, contravine fla-
grant Cons  titu\iei. 
Trebuie s` avem o reac \ie, pen-
tru c` aceast̀  si tua\ie este into -

le  rabil`. Am a dre sat o scrisoare
c`tre Avo ca tul Po po rului, dom-
nul Ioan Mu raru, prin care se -
siz`m ca rac terul profund ne -
cons  ti tu \io nal al ordonan\ei care
modific` Legea r`spunderii min-
isteriale.

{n perioada 8-18 octombrie 2007,
la C`limane]ti – C`ciulata, are
loc preg`tirea Lotului l`rgit ]i se  -
lec\ia lotului restr@ns [n vederea
particip`rii Rom@niei la Olim pia -
da Interna\ional` de }tiin\e pen-
tru Juniori, Edi\ia a IV-a.
Preg`tirea Lotului reprezentativ
al Rom@niei se face [n cadrul
Cen trului de Preg`tire pentru
Performan\` Fizic`, Astronomie,
}tiin\e – C`ciulata ]i loca\ia la
Hotel „Traian” – C`ciulata, lotul
fiind format din 21 de elevi din
Sibiu, Bucure]ti, Arad, Prahova,
Cluj, Salaj, Bra]ov, Gorj, Bihor,
Br`ila, Bac`u, Timi], Ia]i, V@l -
cea ]i Vrancea. Participan\ii sunt
instrui\i de profesori de speciali-
tate din Bucure]ti, V@lcea, Sibiu
]i Curtea de Arge]. Preg`tirea
Lo tului Rom@niei, [n vederea
particip`rii la Olimpiada Inter na -
\ional` de }tiin\e pentru Juniori,
a fost posibil` cu sprijinul: Mi -
nis terului Educa\iei, Cercet`rii ]i

Tineretului, prof. Gheorghe La -
zar - directorul Grupului }colar
Economic, Administrativ ]i de
Servicii din Calim`ne]ti, inginer
Ilie Amuzan - primarul ora]ului
C`lim`ne]ti ]i economist Clau -
diu Iri\oiu - directorul Hotelului
„Traian” din C`ciulata.
Le ur`m mult succes tinerilor
no] tri reprezentan\i [n con frun t` -
rile interna\ionale ale acestei
ierni, elevilor participan\i, ca dre -
lor didactice ]i profesorilor coor -
do natori ai acestei activit`\i, pre-
cum ]i tuturor organizatorilor
locali, printre care ]i prof. conf.
dr. Mihail Sandu – Universitatea
„Lucian Blaga” Sibiu, ]i profesor
de specialitate la Grupul }colar
Administrativ ]i de Servicii –
C`   lim`ne]ti. De asemenea, feli -
ci t`ri Lotului restr@ns de As tro -
nomie ]i Astrofizic`, care a adus
Ro m@ niei cinci medalii inter na -
\io nale!

Ioana Mazilu-Manolescu

Olimpicii Rom@niei
se preg`tesc la C`lim`ne]ti Bu]e e fericit! Traian B`sescu: 

Guvernul
preg`te]te 
desfiin\area
D.N.A.
Pre]edintele Traian B`sescu a
lansat un apel public c`tre Gu -
vern pentru a se opri în cazul în
care se preg`te]te o ordonan\`
care ar desfiin\a Departamentul
Na\ional Anticorup\ie. Pre ]e -
din tele a declarat c` de\ine in -
forma\ii potrivit c`rora Exe cu -
tivul ar preg`ti un document în
a cest sens. Traian B`sescu a
ne gat c` materialul difuzat ieri
de TVR a plecat de la Pre ]e din -
\ie, motivând c` toate docu -
men tele sunt închise la el în bi -
rou. De asemenea, pre]edintele
a declarat c` în acest dosar e -
xis t` materiale "mult mai ten-
tante" decât cele prezentare. 
„Am semnat decretul de elibe -
rare din func\ie al ui Reme] ]i
cer premierului s` îmi proun`
neîntârziat un înlocuitor", a de -
clarat pre]edintele Ro mâ niei,
ca re a precizat c` persoana care
îi va urma lui Reme] "trebuie
s` îndeplineasc` criteriul com-
peten\ei".
"Exist` tenta\ia la nivelul Gu -
vernului s` fie desfiin\at DNA-
ul. Cu siguran\` c` Exe cu tivul
vrea s` î]i protejeze actualii
mini]tri. Ordona\a prin care s-
a blocat Comisia pre ziden\ial`
pentru cercetarea pe nal` a
demnitarilor este o do vad` în
acest sens", a mai spus pre ]e -
din tele. Pre]dintele a subliniat
c` desfiin\area DNA ar putea
ac tiva clauza de salvgardare pe
Justi\ie.
"Aceast` decizia care a sus -
pen dat pentru 30 de zile un a -
tri  but constitu\ional la pre ]e -
dintelui, blocheaz` ]i cerce ta -
rea domnului Reme]. Este e -
sen  \ial ca primul-ministru s`
nu fie identificat cu un perso -
naj politic care blocheaz` func -
\inarea Justi\iei", a afirmat pre -
]e dintele Traian B`sescu. 

Prof. Dorian Florin Smeureanu,
inspector ]colar general adjunct,
ne-a informat cu privire la punc-
tele pozitive care s-au resim\it [n
urma }edin\ei de lucru cu direc-
torii unit`\ilor de [nv`\`m@nt,
sus \inut` [n 3 octombrie.
{n urma ]edin\ei, directorii au
luat ]i o s` ia m`suri [n conti-
nuare, pentru a diminua num`rul
angaja\ilor pensionari [n ]coal` ]i
a cadrelor didactice calificate dar
f`r` concurs. 
Un lucru pozitiv este legat ]i de
copiii care au fost pleca\i [n str`i -
n`tate ]i s-au re[ntors. Con for m
legii, ace]tia au dreptul s` se fie
reprimi\i [n unitatea de [nv` \` -
m@nt pe care au frecventat-o
[nainte de plecare. Copiii care se
afl` [n aceast` ipostaz`, fac o
cerere pe propria r`spundere, la
conducerea ]colii respective, iar
pe baza acestei cereri, Consiliul
de Administra\ie, [l repune [n cla -
sa [n care cere elevul respectiv,
urm@nd ca [n decurs de 30 de

zile, de la Minister s`-i vin`
actele aprobate. Copiii vor fi tre -
cu\i [n catalog din momentul [n
care sosesc actele de la Minister. 
{n leg`tur` cu unit`\ile de
[nv`\`m@nt care [nc` nu au auto-
riza\ie de func\ionare, Dorian
Florin Smeureanu a afirmat:
„Am avut c@teva probleme strict
ale directorilor. Am avut direc-
tori care din 1997 nu au cerut
autoriza\ie sanitar-veterinar` de
func\ionare, nici nu s-au mai chi-
nuit s` [ntocmeasc` do cumen ta -
\ia necesar`. Cei care nu depun
documenta\iile vor fi sanc\io -
na\i”.
Inspectorul ]colar a declarat c`
jude\ul V@lcea se reg`se]te [n
pri mele 10 jude\e ale \`rii [n
chel tuirea banilor aloca\i pentru
unit`\ile de [nv`\`m@nt (77% din
fondurile alocate sunt cheltuite,
iar peste 95% sunt contractate
lucr`rile).

Larisa M~TULESCU

Ziua de 15 octombrie a fiec`rui
an este Ziua Mondial` a Bas -
tonului Alb – (Ziua Mondial` a
Nev`z`torilor), zi declarat` de A -
du narea General` a Organiza\iei
Na\iunilor Unite, din anul 1993.
{n acest context, luni 15 octom-
brie 2007, la ora 10.00, Filiala

Ju de\ean` V@lcea a Asocia\iei
Nev`z`torilor din Rom@nia orga-
nizeaz` o manifesta\ie prin care
se urm`re]te promovarea simbo-
lului nev`z`torilor ]i prezentarea
problemelor acestei categorii [n
fa\a autorit`\ilor jude\ene ]i lo ca -
le. (continuare [n pagina 7)

77% din fondurile pentru
[nv`\`m@nt au fost cheltuite

• lucr`rile sunt contractate pentru 95%

Ast`zi, la ora 17.00, la sala «Ar -
tex», va avea loc vernisajul
expozi\iei de pictur` - Sorana |` -
ru] Gabriela, Bucure]ti. Artista

a re geniul tinere\ii ]i curajul a -
vangardei care nu a murit [nc`.
Este eleva pictorului Gherasim.
Este ]i editor de imagine la HBO,
ocup@ndu-se de promo-uri. Este
influen\at` de curentul neorealist
produs de  }coala din Dresda ]i
Berlinul de Est. Atmosfera rea-
lit`\ilor pe care le-am tr`it [nainte
de ’89 se apropie foarte mult de
universul acestei ]coli de avan-
gard`. A fost suprarealist` ca ]i
Margrite. A expus personale la
Bucure]ti ]i la Timi]oara. Acum
la R@mnic. Spa\iul comercial
care este aproape de glerie i-au
influen\at subiectele c@torva lu -
cr`ri. A lucrat cu DJ.-ei ]i a pictat
[n rela\ie cu muzica. «Plimbarea
de sear`» -  o instala\ia artistic`,
pe care a produs-o recent la Cen -
trul de Art` Contemporan`,  care
ar putea fi oric@nd reprodus` ]i
pe care o poveste]te cu talent. V`
invit`m la vernisaj! (L.M.)

Avangarda vine la Artex

Vernisaj Sorana

Protest al nev`z`torilor, 
de Ziua Bastonului Alb

Pre]edintele Consiliului are mo -
ti ve s` fie fericit: un vechi proiect
al s`u e din ce [n ce mai realiza -
bil. Bu]e a fost [n]tiin\at oficial
de c`tre Ministerul Dezvolt`rii,
Lu cr`rilor Publice ]i Locuin\elor
c` procesul de selectare a con-
structorului pentru realizarea
Pro iec tu lui „Centrul de conven\ii
]i expozi\ii Nord-Oltenia” a fost
fi nalizat, iar Raportul de atribuire
a fost aprobat de c`tre Direc\ia de
verificare ]i de Responsabilul cu
Autoritatea Programului. {n acest
moment se deruleaz` preg`tirea
documentelor contractuale.
{n urma Procedurii de atribuire,
valoarea ofertei c@]tig`toare a
fost de 8.249.703,42 euro, f`r`
TVA.
Din totalul sumei eligibile, partea
de cofinan\are care revine V@lcii
este de 1.583.036,75 euro. Va loa -
rea TVA aferent` [ntregului con-
tract va fi acoperit` de la bugetul
de stat.
Dumitru Bu]e urmeaz` s` mear -
g` la minister pentru a semna
Contractul de lucr`ri ]i Acordul
cu Ministerul Dezvolt`rii, Lu cr` -
ri lor Publice ]i Locuin\elor, de
[n dat` ce aceste documente vor fi
definitivate. 

Elida STOENESCU

Pentru c` se consider` ne drep -
t`\it, Filimon Din, un b`tr@n de
70 de ani, a protestat ieri, 11 oc -
tombrie, l@ng` Tribunalul V@l -
cea, [mpotriva „Mafiei din Ma -
gistratura V@lcii”, f`c@nd greva
foamei. Motivul acestui gest
disperat, ales de Filimon Din
pentru a se face auzit, a fost eva-
cuarea a doua oar` de pe pro-
prietatea lui, din 2002 p@n`
acum. Prima oar` a fost c@nd
Intreprinderea Minie r` Berbe]ti
i-a cump`rat locuin\a ]i i-a
demolat-o, [n 2002, urm@nd ca
pe terenul respectiv s` se ex -
ploateze c`rbune, fapt care nu s-a
mai [nt@mplat.

Filimon Din s-a reinstalat pe te -
renul de la Berbe]ti, ]i-a f`cut o
improviza\ie unde []i duce, cu
greu, traiul de zi cu zi. Cu toate
c` de\ine titlu de proprietate
asupra terenului, a primit o
soma\ie care-l [n]tiin\eaz` c`
trebuie s` plece de pe teren.
Filimon Din are de g@nd s`
continue greva foamei p@n`
luni, 16 octombrie, urm@nd c`
s`pt`m@na viitoare, dac` nu i se
face dreptate ]i dac` nu este luat
[n seam`, s` continue protestul
la Bu cu re]ti. 

Larisa M~TULESCU

Greva disper`rii pentru pierderea propriet`\ii
• dac` nu-]i va g`si dreptatea la V@lcea, Filimon Din 

va demonstra s`pt`m@na viitoare ]i la Bucure]ti

Talpe] acuz` Guvernul de dictatur`


