
{n centrul ora]ului
Restaurant

La Stejar
organizeaz`: Nun\i, botezuri, mese festive.

Dou` s`li - 140 persoane
- 70 persoane

Incint` Complex Comercial Simian (fosta fabric` 11
Iunie)

Telefon: 0752307425; 0753319807(889)

Vineri, 17 septembrie 2010

Anul V,
nr. 1059
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Redac\ia ]i administra\ia: R@mnicu-V@lcea, Calea lui Traian nr. 125, Tel./Fax: 0250/732121 website: www.ramnic.ro • produs de Citymedia/Silviu Popescu 

Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Max.: 27 °C Min.: 13 °C
Timp [nsorit 

}anse de precipita\ii: 0 %
Umiditate maxim`: 61 %
V@nt: 6 km/h din direc\ia V

Vremea

Am ieftinit tarifele pentru Mica Publicitate! Curierul de R@mnic
Calea lui Traian nr 125, cl`direa Socom ([ntre River Plaza Mall ]i magazinul Cozia) telefon 0250732121

Curs BNR
Euro 4.24 RON
USD 3.30 RON
GBP 5.09 RON
CHF 3.29 RON
Aur 133.21 RON

Unu: pentru c` e editor de
pres` ]i a demonstrat c` poate
face dintr-o televiziune de ni-
]` una de nivel interna\ional.
Editorii de pres` sunt oameni
ciuda\i, dar extrem de echili-
bra\i mental, care simt enorm
]i v`d monstruos. Doi: pentru
c` e un om de dreapta, iar a-
cestei \`ri m`cinate de socia-
lism [i trebuie un capitalism
s`n`tos, nu formule duplici-
tare, [n care banul statului este
folosit ca fabric` de miliar-
dari, cum se [nt@mpl` ]i [n
V@lcea pe Platforma chimic`.
Trei: pentru c` rom@nii tre-

buie s` [nve\e c` atunci c@nd
joac` la Burs`, exist` riscul s`
]i piard`. Nu am nici un pic de
mil` fa\` de aceia care joac` ]i
vor s` c@]tige [n mod obliga-
toriu. Capitalismul [n care
cred presupune munc`, cinste,
risc ]i creativitate. Patru:
pentru c` ]i eu sunt un adept
al [nt`ririi ]i moderniz`rii Sta-
tului, astfel [nc@t s` nu mai
poat` fi furat ]i sl`bit. Sl`bi-
ciunea statului a f`cut ca s`-
r`cia s` se generelizeze, iar
na\iunea s` sufere. Cinci:
pentru c` trebuie, odat` pentru
totdeauna, ca Rom@nia s` se

sincronizeze cu valorile lumii
civilizate ]i s` aplice legile
care cer imperios ca oamenii
care nu prezint` pericol social
s` fie judeca\i [n libertate.
}ase ]i ultimul: pentru c`
Sorin Ovidiu V[ntu a ie]it
demn din arest ]i nu a f`cut
nicio declara\ie [n fa\a sutelor
de camere de luat vederi.

Silviu Popescu

Opinia mea

Mihaela ]i Melisa, cele mai
mari t`m`duitoare din Bucu-
re]ti, care au ap`rut la emisiu-
nea Etalon, vin [n ajutorul dum-
neavoastr` cu cele mai puterni-
ce leacuri ]i desc@ntece. Dac` a-
ve\i probleme legate de farmece,
cununii legate, boli necurate,
probleme cu impoten\a ]i be\ia
ofer` talismane spor ]i reu]ite [n
afaceri. 

Apela\i cu [ncredere la telefon:
0744929473; 0745.786.723.(890)

Magistra\ii pite]teni au hot`rât
s` resping`, „ca nefondate, recursu-
rile declarate de inculpa\ii
Dobri]an Dorin ]i Ciogescu Ovidiu
Eugen în prezent afla\i în arestul IPJ
Arge], împotriva încheierii nr.71/CC

din data de 02 septembrie 2010,
pronun\at` de Tribunalul Arge] –
Sec\ia penal`, în dosarul nr. 3142/
109/2010. Oblig` recuren\ii – incul-
pa\i la câte 300 lei cheltuieli judi-
ciare c`tre stat. Definitiv`. Pronun-

\at` în ]edin\` public`, la Curtea de
Apel Pite]ti-Sec\ia penal` ]i pentru
cauze cu minori ]i de familie.”, se
arat` în sentin\a dat` de judec`torii
Cur\ii de Apel Pite]ti. (C.C)

Magistra\ii au respins recursurile: Dobri]an Dorin 

]i Ciogescu Ovidiu Eugen r`m@n [n arest!

NOU
La mul\i ani doamnei Jana Cr@ngu]i,

fost inspector ]colar de excep\ie al
Inspectoratului }colar V@lcea!

Cu  pre\uire,
Silviu, p`rin\ii ]i Andreea

Sindicatul poli\i]tilor
[]i prezint` calendarul
protestelor

Ast`zi, [n sala de ]edin\e a
IPJ V@lcea, de la ora 10.00, Sin-
dicatul Na\ional al Poli\i]tilor -
Biroul Teritorial Vâlcea, este or-
ganizat` conferin\a de pres` ce
va avea ca tem` m`surile de pro-
test ale poli\i]tilor ]i personalu-
lui contractual, ce se vor declan-
]a începând cu data de
20.09.2010.

Carmen C~LIN

Oltchim - templu deschis (III)

Arhiepiscopul Gherasim -
„Ambasador al speran\ei” 

În cursul s`pt`mânii trecute,
Organiza\ia World Vision România
a s`rb`torit 20 de ani de activitate
dedicat` sprijinirii copiilor din Ro-
mânia. Evenimentul aniversar a de-
butat cu o conferin\` de pres`, care
s-a desf`]urat la Centrul Info Euro-
pa Bucure]ti, ]i a continuat de la
orele 18.00 cu întâlnirea festiv` des-
f`]urat` la Sala Horia Bernea de la
Muzeul |`ranului Român.

La eveniment au participat re-
prezentan\i ai World Vision Interna-
tional, ambasadori ai \`rilor care fi-
nan\eaz` proiectele organiza\iei:
SUA, Elve\ia, Canada, Taiwan, re-
prezentan\i ai altor ONG-uri, repre-
zentan\i ai Patriarhiei Ortodoxe Ro-
mâne, ai Confedera\iei Caritas Ro-
mania, colaboratori ]i parteneri din
ADP-uri ]i reprezentan\i ai unor
companii cu renume în România.

În cadrul manifest`rii au fost în-
mânate diplome de onoare Preaferi-
citului P`rinte Daniel, Patriarhul
României, partenerilor ]i colabora-
torilor din 6 jude\e din \ar`, care au
sus\inut activit`\ile organiza\iei
World Vision în cei 20 ani de activi-
tate. Cu acest prilej, Înaltpreasfin\i-
tului P`rinte Gherasim, Arhiepisco-
pul Râmnicului, i-a fost acordat ti-
lul de "Ambasador al speran\ei"
pentru sprijinul oferit ]i pentru dedi-
carea cu care a fost al`turi de Word
Vision România în efortul s`u de a
face mai frumoas` via\a copiilor de
la sate.

Carmen C~LIN
Anemona T~NASE

Buna ziua, 

V` mul\umim pentru r`spuns.
Este foarte bine c` echipa mana-
gerial` a Oltchim [n\elege s` r`s-
pund` unor [ntrebari legitime ale
unor reprezentan\i ai presei ]i
consider`m acest lucru conform
spiritului european. Ce dori\i s`
facem cu acest document, dup` ce
l-a\i publicat [n toate ziarele?

Dac` dori\i s`-l publicam, v`
rug`m s` ne trimite\i o solicitare
oficial`, [n format tip`rit, cu
num`r de [nregistrare, ]tampil` ]i
semn`tur`, precum ]i un print
dup` e-mail-ul la care face\i ur-
m`toarea referire:

„Apreciem totu]i c` Silviu

Popescu a recunoscut printr-un e-
mail transmis la OLTCHIM c` ata-
curile ]i ac\iunile concentrate duse
cu prietenul s`u Gheorghe Smeo-
reanu au [n spate banii PCC SE”

Noi nu v-am trimis niciodat`
un astfel de e-mail. De]i nu tre-
buie s` v` justific`m politica noas-
tr` editorial`, v` mai preciz`m [n-
c` o dat` c` ziarul nostru nu are
stabilite contacte cu compania
PCC SE, cu nici o subsidiar` a a-
cesteia ]i  nici nu a primit vreo-
dat` fonduri de la aceasta.

V` asigur`m de toat` conside-
ra\ia noastr` ]i v` mul\umim pen-
tru [ncercarea nereu]it` de lin]aj
mediatic la care ne supune\i. Ne

vom adresa ]i noi tuturor instan-
\elor romane]ti ]i europene care
vegheaz` la libertatea presei.

Echipa Citymedia/
Curierul de Ramnic

P.S. 1: Cineva umbl` cu fof@r-
lica [n acest jude\. Ca ]i [n cazul pre-
tinsului mail adresat de PCC presei
locale, acum se [ncearc` decredibili-
zarea unor ziari]ti care, chipurile, ar
fi recunoscut c` primesc bani de la
PCC. Domnue Roibu, domnule
Roibu ...v` face\i de r@s de v` ]tie o
Europ` [ntreag`! 

P.S. 2: Gheorghe Smeoreanu nu
e “prietenul” nostru. Poate al dvs.

Guvernul SUA va finan\a efectuarea unui studiu în vederea
implement`rii sistematice în România a unui sistem electronic
de management al alegerilor (SEMA). pagina 3

Râmnicu-Vâlcea, ora] înteme-
iat de când nu se ]tie, consemnat
în hrisoave mult mai târziu (1388),
se pierde în cea\a baladelor ]i a
doinelor, ora] cu biserici ale c`ror
turle vesteau c` a fost ora] dom-
nesc

Aici s-au tip`rit c`r\i cu slov`
româneasc` pe ale c`ror file îng`l-
benite nu s-a a]ezat praful veacu-
rilor fiindc` ele au circulat pe p`-
mântul românesc în lung ]i-n lat.

De departe ora]ul Râmnic se
vede sc`ldat în apa Oltului, mai
p`strând pe ici, pe colo acel " par-
fum de epoc`" ]i de mai scoatem ]i
din l`zile de zestre ale muzeelor
valori imp`turite cu grij` ]i puse la

p`strare, pentru genera\iile viitoa-
re, este cu atât mai bine ]i convin-
g`tor.

În centrul ora]ului te opre]ti
uimit la statuia domnitorului p`-
mântean Mircea cel B`trân, care
î\i d` impresia c` prive]te spre
Statuia Independen\ei, pe ale c`rei
lespezi se v`d încrustate numele
vâlcenilor ]tiu\i care s-au jertfit în
R`zboiul de Independen\`. De aici
Mircea î]i las` privirea s` urce
Dealul Capelei de pe ale c`rei co-
line, oricare trec`tor, ajuns aici,
poate privi ora]ul în razele soare-
lui, chiar ]i la înserare, înv`luit în-
tr-o aur` de metropol` contempo-

ran`. De aici dac` ai r`bdarea ne-
cesar` s` î\i por\i pa]ii spre  Epis-
copia Râmnicului, mai de curând
ridicat` la rang de Arhiepiscopie,
care ]i-a schimbat de mult` vreme
patriarhala sa înf`\i]are. Nici teii
]i nici castanii de pe alei ]i de pe
bulevard nu mai sunt cei ]tiu\i din
vremea po]talioanelor. In fostele
locuri virane unde se \ineau cunos-
cutele târguri ]i pe unde cutreierau
vânturile în anotimpurile reci, cu
timpul s-au în`l\at case ce ne mai
amintesc de stilul pur românesc ]i
mai încoace de cel brâncovenesc.
Dup` anul 1990 s-au ridicat multe
case, vile, blocuri seme\e, dar ]i

multe alte cl`diri  în diferite stiluri
str`ine locurilor ]i tradi\iilor noas-
tre.

Dar dac` de \inutul Vâlcii se
leag` atâtea evenimente ale isto-
riei noastre îndelungate ]i au fost
scoase la iveal` vestigii de net`g`-
duit c` aici au fost locuite aceste
meleaguri din îndep`rtata istorie
cum cercet`torii ]i istoricii au scris
atâtea pagini în studii gr`itoare
despre Buridava, Rusidava, Arute-
la, Troianul ].a. atunci de ce s` fie
l`sate zidurile unui a]a zis "co-
nac", casa M`inescu, în care s-au
investit sume importante în anii
scur]i. Acum este l`sat` inten\io-
nat într-o ruin` ru]inoas` ]i se do-

re]te o cât mai grabnic` demolare
]tergându-se de pe suprafa\a aces-
tui col\ de p`mânt aceast` cl`dire
cu înf`\i]are de  "conac", f`r` s` îi
arunce o priviure acei care ast`zi
decid soarta acestei urbe. V` in-
vit`m, domnilor edili ]i condu-
c`tori ai municipiului Rm. Vâlcea
]i ai jude\ului Vâlcea, s` privi\i
cum c`r`mida pus` una peste alta
din  vremea de demult ]i cum pe-
re\ii acestei cl`diri plâng într-o
nep`sare de nenchip`uit.  .

Chiar dac` mul\i din genera\ia
actual` nu ]tiu cine a fost acest
proprietar generos C. Mainescu ]i
de ce ]i-a a]ezat el "conacul" în
vecin`tatea Schitului In`te]ti (Hi-
n`te]ti), acum curtea impozantei
cl`diri a Seminarului Teologic
"Sfântul Nicolae din Râmnicu-
Vâlcea, de pe strada Antim Ivirea-
nul, nu trebuie s` uit`m to\i de val-
orile trecutului istoric ]i cultural.   

Dac` Direc\ia de Cultur` nu
are bani, dac` edilii din Rm. Vâl-
cea sunt cople]i\i de alte proiecte,
dac` nu intr` în competen\a Mu-
zeului Jude\ean, atunci domnilor
conduc`tori ai jude\ului Vâlcea,
face\i ceva pentru salvarea acestei
cl`diri cu aspect de " conac" ]i da-
\i-i înf`\i]area de odinioar`. În ca-
zul c` nu se vor g`si posibilit`\i
finaciare de renovare, atunci, fra\i
râmniceni, s` ne adun`m cu to\ii ]i
s` facem o chet` public` ]i s` sal-
v`m aceast` cl`dire, care-]i plânge
nemeritat soarta. S` facem ca din
adâncul istoriei s` vin` un cântec
duios, din note triste puse pe un
portativ contemporan nou` ]i s`
facem ca din suspinele fostului
proprietar s` picure în inimile ce-
lor care mai pot face ceva, pentru
ca socotita "ruin`" s`-]i recapete
vechea înf`\i]are ]i o întrebuin\are
pe m`sur`.  

Fie ca acest strig`t s` v`
c`l`uzeasc` pa]ii spre acest col\ al
urbei noastre ]i s` face\i istorie în
ace]ti ani de restri]te...

Petre Petria

O cas` care-]i pl@nge soarta

De ce m` bucur c` V[ntu
va fi judecat [n libertate


