
Fie ca S`rb`torile de iarn` s` v` aduc` lini]te, c`ldur` ]i armo-
nie [n suflet. Deschide-\i sufletul ]i las` c`ldura s`rb`torilor s`
te [nv`luie ca un vis frumos.

Cr`ciun fericit ]i un An Nou plin de [mpliniri 
]i multe realiz`ri v` ureaz` din toat` inima
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Cu prilejul comemor`rii a
25 de ani de la Revolu\ia Ro-
mân` din decembrie 1989,
prefectul de Vâlcea, Dumitru-
Nicu Cornoiu invit` râmnice-
nii ]i reprezentan\ii institu\ii-
lor publice s` participe la eve-

nimentul organizat de c`tre
Garnizoana Râmnicu Vâlcea,
luni, 22 decembrie 2014, ora
10:50, pe platoul din fa\a Ins-
titu\iei Prefectului. Manifes-
t`rile vor continua între orele
11:00 - 11:30, la monumentul

comemorativ ridicat în me-
moria Eroilor Martiri c`zu\i
pentru Victoria Revolu\iei, cu
o ceremonie militar` ]i religi-
oas` de depunere de coroane
]i jerbe de flori.

K.R. 

Cu ocazia s`rb`torilor de iar-
n`, senatorul Dan Ni\u ]i-a pro-
pus s` împart` cadouri ]i bucurie
în jude\ul Vâlcea. S`pt`mâna tre-
cut`, acesta a d`ruit patru calcu-
latoare Prim`riei B`ile Govora,
primarul Mihai Mateescu ur-
mând s` le doneze Liceului Teo-
retic B`ile Govora. Senatorul
Ni\u a preg`tit, de asemenea,
câte un cadou de Cr`ciun pentru
aproximativ 170 de copii afla\i
în grija Centrului }colar pentru
Educa\ie Incluziv` B`beni ]i a
Centrului de plasament nr. 5 din
Râmnicu Vâlcea. 

În cele dou` vizite pe care
le-a f`cut acestor institu\ii, sena-
torul Dan Ni\u a vizitat toate spa-
\iile ]i facilit`\ile puse la dispo-
zi\ia copiilor din aceste centre.
În discu\iile cu directorii ]i per-
sonalul de aici, senatorul a fost
informat cu privire la situa\ia cu-
rent` a investi\iilor, a dot`rilor ]i
a nevoilor numero]ilor copii a-
fla\i în grija Inspectoratului Ju-

de\ean Vâlcea, respectiv a Di-
rec\iei Generale de Asisten\`
Social` ]i Protec\ia Copilului
Vâlcea.

Generozitatea senatorului
Dan Ni\u a fost r`spl`tit` de
zâmbetele copiilor ]i de
momentele artistice deosebite
preg`tite de ace]tia. De
asemenea, întâlnirile au avut ca
rezultat ]i stabilirea unor
demersuri legislative viitoare,

ce merit` întreaga aten\ie a
Comisiei pentru egalitatea de
]anse din Senatul României,
comisie al c`rei secretar este se-
natorul Ni\u. 

Acestea vor inten\iona s` e-
limine blocajele ]i s` sus\in` in-
tegrarea mai u]oar` a tinerilor ce
p`r`sesc casele de copii. Maturi-
zarea, independen\a ]i incluziu-
nea social` a acestora depind de
un loc de munc` ]i de un domi-
ciliu stabil. Situa\iile de via\` în
care se afl` ace]ti tineri înseam-
n`, de multe ori, un statut incert
]i proceduri birocratice greoaie
]i lipsite de coeren\`, asem`n`-
toare, mai degrab`, unui cerc vi-
cios: 1. la depunerea unui dosar
pentru ob\inerea unei locuin\e
sociale, tân`rul cu pricina trebu-
ie s` demonstreze c` are deja un
domiciliu în aceea]i localitate, în
condi\iile în care acela]i tân`r
tocmai a p`r`sit c`minul în care
a crescut; 

2. înc` este necesar` flexibi-
lizarea programelor de studii ]i
chiar a cadrelor didactice, care ar
trebui s` transmit` copiilor nu
neap`rat cuno]tin\e reci, cât mai
ales aptitudini, adic` posibilita-
tea de a se descurca în toate situ-
a\iile practice de via\`; 

3. copiii trebuie s` fie încu-
raja\i s` \inteasc` înspre o profe-
sie ]i s` aib` o imagine cât mai
clar` cu privire la un loc de mun-
c` pe care ]i-l doresc ]i care i-ar
ajuta s` ob\in` cu mult mai mare
u]urin\` atât o locuin\`, cât ]i pu-
terea de a fi pe picioarele lor.

Vizitele senatorului Dan
Ni\u vor continua ]i în aceast`
s`pt`mân`, în preajma s`rb`torii
de Cr`ciun, când vor fi împ`r\ite
cadouri în comuna M`ciuca, la
c`minul de b`trâni, precum ]i e-
levilor ce urmeaz` cursurile
Liceului Teoretic. Tot în aceast`
comun`, elevii de la }coala Pri-
mar` vor primi 8 calculatoare,
astfel încât ace]ti copii din me-
diul rural s` î]i însu]easc` temei-
nic competen\e de IT.

Nu în ultimul rând, senatorul
Dan Ni\u le transmite un gând
bun tuturor vâlcenilor, cu ocazia
s`rb`torilor de iarn`: "S` ave\i
parte de s`rb`tori de neuitat,
petrecute cu bucurie al`turi de
familia dumneavoastr` ]i de
prieteni dragi ]i s` întâmpina\i
noul an cu s`n`tate, credin\` ]i
bun` în\elegere!"

Senatorul Dan Ni\u împarte cadouri ]i bucurie copiilor din V@lcea
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Frumuse\ea s`rb`torilor
de iarn` s` v` g`seasc` [n
case al`turi de cei dragi.
Aceast` s`rb`toare s` v`
aduc` mult` s`n`tate,
fericire ]i [mplinirea
tuturor dorin\elor

Cr`ciun fericit 
]i un An Nou

plin de
[mpliniri!

Cristian Jianu
Director general 
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{n prag de s`rb`toare, suntem cu g@ndul al`turi de cei
dragi nou` ]i v` dorim ca anul ce urmeaz` s` v` aduc`

pace ]i prosperitate, s` ave\i calea luminat` ]i via\a
[mbel]ugat`.

S`rb`tori Fericite ]i La mul\i ani!
Senator Daniel Remus Ni\u


