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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 

Max.: - 2 °C Min.: - 8 °C
{n general [nsorit

}anse de precipita\ii: 20 %
Umiditate maxim`: 60 %
V@nt: 5 km/h din direc\ia V

VremeaCurs BNR
Euro 4.28 RON
USD 3.18 RON
GBP 5.05 RON
CHF 3.31 RON
Aur 143.92 RON

B`sescu: politicienii Opozi\iei vor derapajul \`rii
Pre]edintele Traian B`sescu a declarat, în cadrul unei emisiuni la RRA, c` singurul \el al politicienilor din Opozi\ie
îl reprezint` intrarea României în derapaj, în scopul îmbog`\irii personale. B`sescu a men\ionat c` ratarea boardu-
lui FMI din 7 ianuarie ar deraia programul de împrumut de la FMI ]i ar eticheta România ca o \ar` neeligibil` pen-
tru acest acord. Acest lucru va fi posibil doar în cazul în care condi\iile impuse de FMI nu vor fi îndeplinite.
}eful statului s-a declarat mul\umit de decizia CCR cu privire la declararea Legii Pensiilor ca fiind constitu\ional`
]i a ad`ugat c` singurii care încearc` s` împiedice acest lucru sunt politicienii din opozi\ie, a c`ror unic scop este
intrarea României în derapaj ]i d`râmarea Guvernului. B`sescu a mai men\ionat c` atunci când se reu]este crearea
haosului în \ar`, „mogulii” ]i oamenii de afaceri au numai de câ]tigat. 

Sfintele S`rb`tori ale Cr`ciu-
nului ]i Anului Nou 2011 s`
reverse asupra dumneavoastr`
rod de lini]te ]i de speran\e,
bucuriile vie\ii ]i [mplinirea
g@ndurilor de folos fiec`ruia
dintre cei care v` sunt dragi.

Lumina Na]terii M@ntuito-
rului s` v` c`l`uzeasc` pa]ii
spre un an spornic, cu multe ]i
frumoase [mpliniri!

La Mul\i Ani!

Dr. ing. Ion C{LEA
Pre]edintele Consiliului

Jude\ean V@lcea

Proteste violente la
Atena; fost ministru
atacat cu pietre

Zeci de mii de greci - 15.000,
potrivit polit\iei - au protestat ieri
la Atena, [ntr-o zi ploioas`,
[mpotriva noilor m`suri de aus-
teritate, care prev`d [n special o
generalizare a reducerilor de
salarii.

Cu banderole pe cap, pe care
scrie "Ajunge, nnu mmai ssuportam",
cortegiul celor dou` principale
sindicate, Adedy (func\ionarii) ]i
Gsee (privat) a invadat centrul
capitalei grecesti, in timp ce o
alta manifestatie, organizat` de
comuni]tii de la Pame, ajusese
deja in fata Parlamentului.

Sloganurile vizau in principal
Uniunea European` ]i FMI, care
au cerut noi m`suri de austeritate
[n bugetul pentru 2011, cu scopul
de a asana bugetul \`rii, care a
trecut pe l@ng` faliment [n pri-
m`vara acestui an.

"Istoria sse sscrie [[n sstrad`:
FMI-UUE, vveni\i ss` vede\i", scria
pe un afi], [n timp ce pe altul se
putea citi: "Jos ccu JJunta", f`c@nd
referire la dictatura militara prin
care a trecut Grecia.

Ellada Christodoulou, 50 de
ani, avocat`, a afirmat pentru
AFP c` a venit la miting "din so-
lidaritate". Pe pancarta pe care o
poart` scria: "Falimentul, imedi-
at", solicit@nd Greciei s` nu mai
accepte ajutorul financiar de la
FMI ]i UE ]i s` aleag` mai
degrab` restructurarea datoriei. 

Zeci de protestatari au arun-
cat cu mai multe cocktailuri
Molotov, incendiind ]i o ma]in`.
Poli\ia a r`spuns cu c@teva salve
de gaze lacrimogene, astfel [nc@t
[ntreaga pia\` a fost acoperit` cu
fum.

Fostul ministru conservator
Kostis Hatzidakis a fost atacat cu
pietre ]i b@te de circa 200 de
demonstran\i de st@nga, care stri-
gau: "Ho\ilor! RRu]ine!". 

Kostis Hatzidakis (Reuters)
Contractele de munc` active înregistrate în cele 11 luni ale anului la

ITM Vâlcea au fost de 64.113 fa\` de 60.000 câte s-au înregistrat în tot
anul 2009, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, inspector Livia
Drugan. 

'St`m mmai bbine lla nnivelul ccontractelor dde mmunc` aactive lla ssociet`\ile ccu
capital pprivat. SSunt aastfel 660.113, mmai mmulte ddecât ppe ttot aanul ttrecut. SSunt
]i ccontracte ccare ssunt îîncheiate ppe nnumele aaceluia]i aangajat, ddar ddomin`
cele ssingulare. ÎÎn oorice ccaz lla pprima vvedere ]]i cconcedierile ccolective ssunt
mai mmici ddecât aanul ttrecut. AAsta nnu mm` îîndeamn` ss` sspun ddac` aam iie]it
sau nnu ddin ccriz`', a precizat Livia Drugan.

Num`rul firmelor active în acest an este 6.052 dintr-un total de
17.425 câte sunt înregistrate la ITM.

'În cceea cce pprive]te CCarnetele dde MMunc`, lla nnoi sse aafl` uun nnum`r ttotal
de 449.226 ccare vvor ffi ccompletate iintegral ]]i lla 331 iiunie vvor ffi îînmânate
angajatorilor. DDup` ccum sse ]]tie lla 331 ddecembrie sse aabrog` ddecretul 992/76,
iar aangaja\ii vvor ffi ttrecu\i îîn aacel rregistru ggeneral dde eeviden\` aa
salaria\ilor', a mai ad`ugat Drugan.

Potrivit AJOFM, num`rul de ]omeri înregistra\i în prezent în
jude\ul Vâlcea este de 15.572, din care 7.033 sunt femei. Din totalul
]omerilor, 47 % sunt ]omeri indemniza\i, respectiv 7.321, iar restul de
8.251 sunt ]omeri înregistra\i care au terminat perioada de acordare a
indemniza\iei de ]omaj. Rata ]omajului este de 8,6%.

17.425 firme la ITM
• numai 66.052 ssunt ffunc\ionale

Se alege praful de economia privat` [n cnezatul socialist V@lcea

Cnezatul Socialist

V@lcea

Spaniolii de la firma Hidroeste
au ob\inut înc` cinci autoriza\ii pen-
tru construc\ia a cinci microhidro-
centrale pe teritoriul comunei
vâlcene Câineni, a declarat, miercuri
pentru AGERPRES, primarul loca-
lit`\ii, Ion Nicolae.

'Cea care este acum în lucru pe
Valea lui Vlad este aproape final-
izat`. Firma spaniol` a mai ob\inut
înc` cinci autoriza\ii pentru
demararea altor microhidrocentrale
pe pâraiele din zon`. E un lucru
bun, pe lâng` energia electric`

ieftin`, regularizeaz` pâraiele din
zon` ]i dau de lucru localnicilor.
Noi ca prim`rie sprijinim orice
înseamn` investi\ii mai ales private
în localitate', a precizat edilul din
Câineni.

Fiecare microhidrocentral` val-
oreaz` în jur de 2,5 milioane de
euro. Pe raza comunei Câineni se
afl` în construc\ie ]i dou` hidrocen-
trale pe râul Olt, unde, potrivit
declara\iilor reprezentan\ilor Hi-
droelectrica, s-au reluat investi\iile.

Cinci noi autoriza\ii Hidroeste 
pentru microhidrocentrale la C@ineni

Toate sensurile giratorii din municipiul Râmnicu
Vâlcea vor fi mobilate cu obiecte de art` monumental`,
a declarat miercuri, pentru AGERPRES, primarul
Romeo R`dulescu.

'Deja sunt dou` obiecte montate ]i avem discu\ii cu
Uniunea Art]tilor Plastici pentru mutarea a înc` dou`
din Parcul Mircea cel B`trân, care nu sunt puse în val-
oare acolo', a precizat Romeo R`dulescu.

Sculpturile existente sunt realizate de arti]ti ai UAP
în urm` cu 14 ani, din piatr` de Vi]tea, din care s-a con-
struit actualul Palat al Parlamentului din Bucure]ti.

Operele respective au 1,5 tone ]i o în`l\ime de 2 m.

Gheorghe Dican, pre]edintele UAP Vâlcea, partener
al acestui proiect, spune c` este de acord cu ini\iativa
municipalit`\ii, propunând pentru Calea lui Traian un
concurs de solu\ii.

'Trebuie ca fiecare sens giratoriu s` aib` o anume
tem`. De exemplu, cel de la ie]irea dinspre sud spre
Dr`g`]ani, unde începe drumul vinului va trebui s` aib`
un monument potrivit acestei teme.'

Un al proiect al municipalit`\ii, în parteneriat cu
UAP, se refer` la aleea personalit`\ilor vâlcene în parcul
Mircea cel B`trân, un ansamblu de sculpturi reprezen-
tând busturi ale oamenilor de cultur` originari din jude\.

Un obiect de art` monumental` [n fiecare 
sens giratoriu de pe Calea lui Traian


