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Vasile Stângă:
„Voi semna un
nou contract cu
Energia”

Pod de beton,
pentru satul
cu 3 case
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Manipulare Rovinărenii, dezinformaţi în scop electoral

Scandal pe apă,
la Rovinari

Locuitorii oraşului Rovinari
nu mai beau apă de la robinet,
mai ales după ce o televiziune
naţională a difuzat imagini venite de la un telespectator, care
arătau cum într-o cadă curge
apă murdară. Această ştire a
fost alimentată şi de faptul că
umblă vorba cum că staţia de
apă ar fi fost preluată pe firmă
de băiatul primarului Doru Filip,
care ar fi dublat preţul apei, ca
să-şi umfle buzunarele cu banii
rovinărenilor.
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Lafarge, 2000
de zile fără
accidente
Uzina de ciment Lafarge
din Târgu Jiu a atins, recent, o
performanţă unică în sănătate
şi securitate în muncă: 2000
de zile fără accident, foarte
greu de atins în industria materialelor de construcţii.
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Concursul
Naţional
Dumitru
(Micu) Popescu
la ediţia a IV-a
Etapa finală a ediţiei a IV-a
a Concursului Naţional Dumitru
(Micu) Popescu s-a desfăşurat la
Novaci în ziua de 15 mai 2009.
Concursul este dedicat memoriei profesorului Dumitru Popescu,
dascăl de istorie cu peste 40 de
ani în slujba învăţământului novăcean. Premiile au fost oferite
de familia regretatului profesor
Dumitru Popescu şi Sindicatul
Liber Învăţământ Novaci.
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Tinere condeie
şi revistele
şcolare la
Tismana
Agenda
presei versus
agenda
cetăţeanului
editorial de Cornel Şomâcu

2

Primarul şi
managementul
comparat
editorial de Aristică Paicu
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Soluţii pe
spatele
privaţilor
editorial de Aura Stoenescu
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Timp de două zile, în oraşul
Tismana, s-a desfăşurat etapa
judeţeană a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi a
Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor „Tinere
condeie”. Concursul s-a adresat tuturor unităţilor şcolare
care editează reviste şcolare
sau au elevi deosebit de talentaţi în domeniul literaturii. Au
participat 23 de reviste şcolare
şi peste 150 creatori elevi.
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