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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Un nou eşec pentru
Pandurii Târgu-Jiu:
redebut cu stângul

5 949992 330106

Un document fals,
sau inexistent, agită
spiritele între romi
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REORGANIZARE Neregulile de la Centrul „Brâncuşi”, sancţionate cu desfiinţarea

Buliga, „desfiinţat”
de Cârciumaru

Cum să
conduci
inginereşte o
primărie
Aristică Paicu, primarul
comunei Băleşti are o viziune
original despre modul cum
se conduce o primărie. Fost
director în carieră, acesta vede
totul ca un imens utilaj, la care
trebuie să supravegheze cu
atenţie fiecare rotiţă în parte,
ca rezultanta mişcării acstuia să
fie cea bună. Aşa se face că el
lucrează pe sistemul şedinţelor
operative la început şi sfârşit
de program, scheme tehnice şi
logice şi continuă monitorizare.
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Elevii iubitori
de Clio
caliﬁcați
la faza
națională
În vacanţa de primăvară,
elevii Gorjului vor încerca să
aducă premii naţionale la disciplina Istorie.
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Primarul Florin Cârciumaru s-a hotârât
să facă „curăţenia
de primăvară” la
Centrul „Constantin

Brâncuşi”, după ce
Sorin Buliga, şeful
centrului, a devenit
mare vedetă, apărând pe primele

Marginalii la
închiderea
unei școli
editorial de Cornel Şomâcu
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pagini ale mai multor publicaţii, printre
care şi a noastră.
Acesta ne-a declarat
că va propune Con-

siliului Local al Municipiului Târgu Jiu
desfiinţarea acestui
serviciu, înfiinţarea
unei direcţii care să

Prevenirea,
soluţia
alunecărilor
editorial de Grigorie Petre
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preia atribuţiile şi
scoaterea postului de
director la concurs.
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Minicampionatul
lui
Sorinaccio
editorial de Alin Peptan
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Serviciul
Român de
Invetigaţii,
20 de ani în
serviciul ţării
Evoluţia istorică şi democractică a României după 1989
a produs în mod inevitabil şi
transformări în serviciile de informaţii ale statului, angrenate
într-un „război tăcut” în apărarea interesului naţional, inclusiv
împotriva provocărilor globale:
terorism, criminalitate organizată
şi informatică, etc. Aşa s-a născut
SRI la sfârşitul lunii martie 1990.
Pagina 6

CMYK

