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Directorul DJTS propune
Prefecturii ca taberele ]colare
s` primeasc` [n timpul anului
]i alte persoane dec@t copii

Directorul Direc\iei pentru Tineret
]i Sport V@lcea, Paul Dinu a prezentat
recent o informare privind situa\ia taberelor ]colare din jude\.
{nainte de toate, trebuie s` preciz`m c`, [n scurt timp, 90 de tineri din
jude\ vor pleca [n tab`r` gratis, costurile acestui sejur vor fi suportate de la
bugetul statului. Conducerea DJST
V@lcea a informat deja toate administra\iile locale ]i unit`\ile ]colare din
jude\, pentru a trimite câte un tân`r cu
probleme sociale, deci, c@te un loc
pentru fiecare localitate ]i dou` dou`
pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.
Au fost transmise perioada ]i condi\iile de [nscriere primarilor v@lceni.
Potrivit declara\iilor directorului,
vor fi 11 serii [n taberele ]colare, din

25 iunie, c@nd s-a [ncheiat anul ]colar
]i p@n` la 9 septebrie. ,,Avem Centrul
de Agrement Cozia, cu 118 locuri, cu
central` termic`, teren de sport, aparatur` video, club, televizoare [n camere,
sala de mese are 100 de locuri,
estim`m c` vom avea 573 de copii din
toat` Rom@nia, tab`ra e autorizat` conform normelor de func\ionare. {n tab`ra C`ciulata avem 120 de locuri, [n 6
vile, ]i aici este central` termic`, teren
de sport, club cu aparatur` video –
audio, sal` de mese cu 140 de locuri,
a]tept`m 309 copii, avem ]i aer condi\ionat, par\ial. }i la Br`di]or a]tept`m
204 copii. Pre\ul este de 64 de lei pe zi,
din care 31 de lei pentru cazare, 31
pentru mas` ]i 2 lei, pentru asisten\`
sanitar`. Aici avem, 10 locuri asigurate
gratuit de c`tre Direc\ia de Sport ]i
Tineret”.
Paul Dinu mai spune ]i c`, a f`cut
demersuri pentru ca ]i taberele de la
Arutela ]i P`u]a s` poat` fi func\ionale.
De asemenea, acesta a solicitat
Prefecturii V@lcea s` fac` demersuri
pentru a putea primi ]i alte persoane
[nafar` de copii, pe perioada anului [n
aceste tabere. ,,Cl`dirile care stau degeaba se degradeaz` st@nd nelocuite,
noi putem asigura oamenilor toate condi\iile de care au nevoie, trebuie doar
ca cei din cadrul Prefecturii s` g`seasc` o solu\ie pentru a ne acoperi o
parte din aceste cheltuieli”.
Kandy Reisenauer

Se \in conferin\e pentru demiterea
pre]edintelui Rom@niei
Ministrul delegat pentru Administra\ie, Victor Paul Dobre, ]i secretarul
de stat, ]eful Departamentului Ordine
]i Siguran\` Public`, chestor principal
de poli\ie Ioan Nicolae C`bulea, vor
sus\ine ast`zi, 10 iulie, ora 16.15, o
conferin\` de pres` av@nd ca tem`
m`surile dispuse la nivel M.A.I. pentru
organizarea referendumului din 29
iulie.
Conferin\a de pres` este organizat`
în urma videoconferin\ei cu prefec\ii
care va avea loc la sediul M.A.I.,
încep@nd cu ora 15.30, în cadrul c`reia
se vor discuta ]i analiza m`suri organizatorice ]i administrative ce vor fi
întreprinse în perioada urm`toare la
nivelul Ministerului Administra\iei ]i
Internelor, pentru desf`]urarea în bune
condi\ii a referendumului na\ional din
29 iulie pentru demiterea pre]edintelui
Rom@niei.
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Accesul mass-media este permis
încep@nd cu ora 15.45. Conferin\a de
pres` este organizat` în sala de
briefing a Ministerului Administra\iei
]i Internelor
(Pia\a Revolu\iei, nr.1 A).
Direc\ia informare
]i rela\ii publice

,,Copiii sunt pedepsi\i prin rezultate, dar ar fi corect
ca ]i cadrele didactice s` fie f`cute responsabile”
Interviu cu inspectorul ]colar adjunct Remus Grigorescu
Bacalaureatul s-a sodat cu rezultate
slabe ]i [n acest an, la V@lcea. La nivel
de jude\ s-au prezentat 4.072 de tineri,
din care 3.313 elevi din seria curent` ]i
759 elevi din seriile anterioare.
Aproximativ 43% din candida\i au
reu]it s` promoveze examenul [n acest
an, mai exact, 1.491 de elevi.
Cea mai mare not` ob\inut` a fost
de 9,96, deci, nicio not` de 10 [n acest
an. Liceele cu cea mai mare promovabilitate sunt Colegiul Na\ional Alexandru Lahovari – 94%, Colegiul Na\ional
Mircea cel B`trân – 90% ]i Colegiul
Na\ional de Informatic` Matei Basarab, cu 84 de procente la promovabilitate. La polul opus, cel mai mic procent de promovabilitate s-a înregistrat
la Grupul ]colar ,,George \`rnea” din
B`beni, numai 3% din elevi au reu]it
s` promoveze. Aici deja e vorba de un
record [n materie.
R`m@ne de v`zut cum se va modifica situa\ia rezultatelor [n urma rezolv`rii contesta\iilor.
Despre edi\ia de var` din acest an a
examenului de bacalaureat, despre motivele care au stat la baza rezultatelor
destul de slabe, am stat de vorb` cu
conf. univ. dr. Remus Grigorescu, inspector ]colar general adjunct ]i pre]edinte al Comisiei Jude\ene de Bacalaureat V@lcea.
Domnule inspector general adjunct, opinia public` pune vina, pentru
e]ecul din acest an al elevilor la examenul de Bacalaureat, exclusiv pe ace]tia. Dumneavoastr` ce crede\i despre acest lucru?
Eu nu caut vin`, eu cred c` trebuie
s` se fac` o analiz` obiectiv` a sistemului liceal. Nu vin din înv`\`mânt,
dar cred c` pot vedea lucrurile echidis-
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tant, obiectiv. Sunt de p`rere c` vina
pentru rezultatele slabe e împ`r\it`.
Trebuie s` ne asigur`m la urm` c` vom
face o analiz` obiectiv` a ceea ce s-a
întâmplat, sunt chestiuni de ordin conjunctural, astfel încât s` identific`m
solu\ii realiste la problemele g`site.
Evident, rezultatul, pe care îl cunoa]te\i deja, atest` c` bacalaureatul va
trebui s` se desf`]oare în sistem diferen\iat pe viitor.
Am remarcat c` liceele cu cele mai
bune rezultate au fost cele teoretice,
din municipiul re]edin\` de jude\, cum
explica\i acest lucru?

Datele ne confirm` c`, într-adev`r,
liceele pe filier` teroretic`, cu prec`dere din Râmnicu Vâlcea au dat elevi
cu rezultate bune ]i foarte bune. Majoritatea au dat procente de promovabilitate cuprinse între 70% ]i 100%. La
polul opus, avem liceele pe filiera tehnologic`, cu alt specific decât cel teoretic, sau pe filier` teoretic`, dar din
ora]e mai mici, ori din mediul rural.
De asemenea, analizând situa\ia, observ`m c` exist` o diferen\` de promovabilitate în ceea ce prive]te seria curent` fa\` de anii anteriori, anul acesta
avem aproximativ 43%, fa\` de anii

Judgement Day
Premierul Victor Ponta s-a s`turat de
tot circul ]i toat` tevatura f`cut` de pedeli]tii obedien\i lui B`sescu ]i a decis s` nu
mai dea nas tuturor vocalilor orange, cu
inep\iile lor. Practic, de când au ie]it de la
guvernare nu ]tiu s` fac` altceva decât s`
împiedice procesul de guvernare, s` vocifereze, s` pozeze în victime, s` mint` îngrozitor, s` discrediteze, s` întoarc` declara\iile ]i situa\iile în favoarea lor, dar,
înainte de toate, s` se joace cu vorbe mari,
s` pun` în cârca actualei guvern`ri toate
nereu]itele, toate porc`riile f`cute, doar
doar, românii or mai fi cumva c`zu\i în cap
s` î]i imagineze c` un regim care le-a distrus vie\ile, un om care h`h`ie ]i-i ia peste
picior, îi umile]te, îi jigne]te, mai are azi
fantasticul tupeu de a le cere toleran\`, în\elegere, nici m`car nu-]i cere iertare pentru c` a fost diabolic ]i i-a tratat ca pe
du]manii de moarte, vrea, nici mai mult,
nici mai pu\in, decât s` voteze pe 29 iulie
împotriva demiterii sale.
Totu]i, nu se poate s` nu remarca\i
faptul c` ai lui se tem de moarte de demitere. Mizeaz` fantastic pe o decizie a CCR
care s` impun` prezen\a a jum`tate din
aleg`tori la referendum, ]tiind foarte bine
c`, mai mul\i de 45% nu vor ie]i, astfel,
amânând înc` o dat` inevitabilul ]i, probabil, provocând un nou referendum, cu al\i
bani, alt` distrac\ie. Îns`, dac` ne amintim
]i ne amintim bine, B`sescu a fost ales nu
prin prezen\a a jum`tate din aleg`tori, ci
prin votul a peste jum`tate din cei care au
catadicsit s` se urneasc` la vot, deci, preten\ia PDL este aberant` ]i nesim\it`.
Ce mai fac B`sescu, locotene\ii ]i madamele lui? P`i, acuz`, f`r` discern`mânt
]i f`r` a realiza consecin\ele ce pot fi dezastruoasse, c` USL ar fi dat o lovitur` de
stat. Se hazardeaz` în declara\ii care, în
curând, îi vor costa foarte mult. Pentru c`,
ziua judec`\ii e aproape ]i începând de ieri,
dosarele fiec`ruia din ei sunt scoase din
sertare ]i reanalizate. Primul cap, Blejnar.
Al doilea, Patapievici, cu neregulile de la
ICR. ]i lista continu`. Ca pre]edinte, Antonescu i-ar putea demite imediat pe procurorul general ]i pe ]eful DNA. Cam-

pania adev`rat` a USL nu va fi, probabil,
cea din strad`, ci, scoaterea la lumin` a dosarelor fo]tilor guvernan\i, cu ,,Flota”, cap
de afi], dac` pân` acum, pedeli]tii s-au
plâns c` t`v`lugul USL i-a m`turat într-un
timp record, cu o eficien\` incredibil`, s`
vede\i de acum încolo. Pentru c`, dac`-i
ar`\i poporului, de exemplu, c` `ia care se
bat cu pumnul în piept c` au t`iat ]i dres în
numele binelui poporului au f`cut averi
monstruoase pe spatele lui, cu pre\ul lu`rii
pâinii de la gura oamenilor, atunci, acest
popor va vedea negru în fa\a ochilor, ]i,
indiferent ce-ar decide CCR, milionul de
oameni probabil c` va ie]i în strad` ]i nu
va pleca acas` f`r` s` cad` cu adev`rat
ni]te capete.
Aparatul de propagand` al lui Traian
B`sescu, care avea nevoie de un „inamic
public” împotriva c`ruia s` declan]eze ofensiva electoral`, a inventat o amenin\are
fals` la adresa justi\iei din partea unui
adversar clasic al lui Traian B`sescu.
}tim prea bine c`, dinspre cancelariile
occidentale, acolo unde pedeli]tii au prieteni sociali]ti sau populari, au venit critici
la adresa actualului guvern, cu acuze grave, total nefondate. De fapt, cei ce fac înc`
un r`u incomensurabil \`rii sunt ace]ti
propagandi]ti care denigreaz`, dezinformeaz` ]i acoper` \ara de noroi, uneltesc
împotriva intereselor na\ionale. Pentru a
l`muri treburile ]i a repara imaginea României, terfelit` de propagandi]tii orange,
Ponta va avea o serie de vizite în mai multe capitale europene ]i la Bruxelles pentru
a explica situa\ia din România. Ela vorbit
deja cu pre]edintele Comisiei Europene
Manuel Barroso, cu pre]edintele Parlamentului European. ,,Ne-am aflat pân` ast`zi ]i sper s` înceteze, s` fim victime ale
unei campanii iresponsabile ]i tic`loase de
denigrare a noastr` ca \ar`. Aceast` campanie a fost dus` ori din iresposabilitate,
ori din ceva mult mai grav”, a afirmat Ponta. El a precizat c` atât pre]edintelui Comisiei Europene, cât ]i celui al Parlamentului
European, le-a transmis s` trimit` exper\i
la Bucure]ti, pentru a constata indepen-

anteriori, când am avut de 16%, în concluzie, consider c` celor din seriile anterioare nu li s-a creat posibilitatea de a
avea acces la preg`tirea specific`, pe
de alt` parte, cei din seria curent` vor
trebui analiza\i în func\ie de preg`tirea
lor. Trebuie analizat` clas` cu clas`,
persoan` cu persoan`, a] merge pân`
ca, criteriul de promovabilitate pe disciplin` s` constituie baza de evaluare a
cadrelor didactice. Copiii sunt pedepsi\i adeseori prin rezultate, dar ar fi corect, cred eu, ca ]i cadrele didactice s`
fie f`cute responsabile pentru aceste
rezultate.
Mul\i dasc`li motiveaz` e]ecul lor
prin slaba motivare financiar`. Sunte\i
de acord?
E adev`rat c` sistemul e subfinan\at, dar a fi dasc`l implic` un har, o
menire pe care \i-o asumi. Sunt surprins c`, azi, copiii nu au încredere nici
în sistemul de evaluare. Astfel se explic` num`rul mare de contesta\ii. M`
surprind, de asemenea, afirma\iile unor
elevi, cum c` profesorul de medita\ie
le-a spus c` nota ob\inut` e prea mic`
fa\` de valoarea pe care o au. E o chestiune de moral` ce n-ar trebui transformat` într-o no\iune comercial`. Contesta\iille, în num`r de 1500, vor fi
corectate la Slatina. Remarc ponderea
mare a contesta\iilor la disciplinele
matematic`, limba român` ]i biologie,
în sspecial, la probele impuse, în
schimb, la cele la alegere, procentul e
relativ mic. De asemenea, una din cinci
contesta\ii e depus` de elevi ce au ob\inut nota medie între 5 ]i 6.
V` mul\umim!
Kandy Reisenauer

Punct de vedere

Kandy Reisenauer
den\a justi\iei. Prim-ministrul a men\ionat
c` se va deplasa la Bruxelles timp de dou`
zile pentru a se întâlni cu o serie de oficiali
europeni, inclusiv cu pre]edintele Consiliului European, Herman van Rompuy,
pentru a prezenta situa\ia din România.
Totodat`, Ponta a anun\at vizite la Paris ]i
la Berlin. “M` voi duce ]i voi da r`spunsuri la toate acuza\iile pe care PDL, prin
Partidul Popular European din care fac
parte, le-au adus României în ansamblu.
Dac` exist` o singur` ordonan\`, o singur`
lege care va fi considerat` de c`tre partenerii no]tri europeni ca fiind neconform`
cu standardele europene, sunt gata, consultându-m` cu pre]edintele interimar, s`
lu`m m`suri imediate de îndreptare”, a
asigurat Ponta.
Ieri, ambasadorul USA la Bucure]ti,
Mark Gitenstein, a mers la Palatul Cotroceni, unde deja s-a instalat pre]edintele
interimar Crin Antonescu, la discu\ii a participat ]i premierul Victor Ponta.
Lucrurile se îndreapt`, pas cu pas.
Bine nu vom tr`i prea curând, în numele
crizei, fosta guvernare ne-a afundat în
situa\ia în care ne reg`sim azi, cu ]omaj
imens, pre\uri colosale, nevoi, cu nesim\irea caracteristic`, ei arunc` totul asupra
actualilor guvernan\i, de parc` în 2 luni, în
condi\iile în care tensiunile sunt mai mult
decât vizibile, s-ar putea anula contractul
încheiat de pedeli]ti cu FMI ]i ar curge numai lapte ]i miere.

A
R
G

