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Vise [n culori
Asocia\ia “Plopart” R@mnicu V@lcea, [n colaborare
cu Biblioteca Jude\ean`
“Antim Ivireanul” R@mnicu V@lcea, [i invit` pe
r@mniceni ast`zi, de la ora
16.30, la vernisajul expozi\iei de pictur` “Vise [n
culori” a artistei Victoria
Cozmolici din Republica
Moldova. Vernisajul va avea loc la sediul Bibliotecii
Jude\ene. V` a]tept`m cu
drag!
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Ziua Eroilor, s`rb`torit` admirabil,
la cimitirul cu acela]i nume

Ast`zi [ncepe, [n Rom@nia,
construirea celui mai mare laser
din lume
De Ziua Eroilor, joi, 13
iunie 2013, la Cimitirul Eroilor din Râmnicu Vâlcea s-a
desf`]urat o ceremonie militar` ]i religioas` la care au
fost invita\i, al`turi de mili-

Proiectul european ELI-NP (Extreme Light InfrastructureNuclear Physics), dedicat celui mai mare laser din lume, va
demara prin construirea unui complex la care lucr`rile sunt
programate s` se încheie în 2014. Ministrul delegat pentru
Înv`\`mânt Superior, Cercetare ]tiin\ific` ]i Dezvoltare
Tehnologic`, Mihnea Costoiu, a declarat, pentru Mediafax, c`
realizarea ansamblului de cl`diri este, practic, prima dintre
cele trei componente ale proiectului, celelalte fiind legate de
dou` lasere ]i de un fascicul gama.
• pag. 5

Ionu\ Budi]teanu, dubl` recunoa]tere ]i dubl` ironie

Vâlceanul a ap`rut pe Wikipedia,
iar sala de informatic` de la CN
,,Mircea cel B`trân” i-a primit numele

B`sescu sus\ine
Moldova ]i Ucraina
pentru asocierea la UE

Pre]edintele Traian B`sescu a
declarat, miercuri, c` România sus\ine semnarea la Summit-ul Parteneriatului Estic
din noiembrie, de la Vilnius, a
acordurilor de asociere la UE
nu numai de c`tre Republica
Moldova, ci ]i de c`tre
Ucraina.
Bogdan GRAS
• pag. 11

Directorul NSA
sus\ine c` Prism
este sub control strict

Numele lui Ionu\ Budi]teanu nu mai reprezint` o noutate pentru nimeni. Este recunoscut pe strad`, felicitat ]i simpla lui
men\ionare stârne]te, uneori, râuri de lacrimi. De entuziasm.
Valorile sunt recunoscute ]i cei valoro]i, iubi\i. A ap`rut pe
Wikipedia, iar o sal` de informatic` de la CN Mircea cel
B`tr@n i-a primit numele.
• pag. 3

Generalul Keith Alexander,
directorul Agen\iei Na\ionale
de Securitate din SUA, a
justificat legalitatea vastului
program de supraveghere a
comunica\iilor, subliniind c`
serviciile de informa\ii sunt
verificate cu rigurozitate,
relateaz` AFP.
Bogdan GRAS
• pag. 16

tarii din garnizoan`, reprezentan\i ai administra\iei publice
locale, ai organiza\iilor sociale ]i culturale din Râmnicu
Vâlcea, veterani de r`zboi,
cadre militare [n rezerv` ]i [n

retragere.
Ziua Eroilor corespunde
[n fiecare an cu In`l\area
Domnului ]i cade la 40 de zile
dup` Inviere.
• pag. 8

Ambasadorul Republicii Polone
la Bucure]ti vine
[n vizit` la Vâlcea
Ast`zi, 14 iunie, Ambasadorul Republicii
Polone la Bucure]ti, Excelen\a Sa Domnul
M a r e k
Szczygies, va
efectua o vizit`
protocolar` la
sediul Institu\iei Prefectului Vâlcea.
La [ntâlnire, din partea ambasadei, vor fi prezente Halina
Gosebicka - consilier, ]ef Sec\ie de Promovare a Comer\ului
]i Investi\iilor ]i Magdalena Filary - traduc`tor, iar din partea
autorit`\ilor locale v@lcene vor participa conducerea Institu\iei
Prefectului, a Consiliului Jude\ean Vâlcea ]i a Prim`riei
Municipiului R@mnicu Vâlcea, precum ]i pre]edintele
Camerei de Comer\ ]i Industrie Vâlcea, Valentin Cismaru.
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