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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Achiziţii
second hand
la Târgu-Jiu

5 949992 330106

Elevii gorjeni
au ratat
Bacalaureatul
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NEBUNIE Dezvoltarea unei zone turistice, blocată de litigii

Cazarma, mărul
discordiei la Rânca

Guvernul
umblă la banii
de concediu ai
profesorilor,
ilegal
În această perioadă, cadrele
didactice îşi încasează salariile pe
luna iunie şi, ar fi trebuit, banii pe
concediu pe lunile iulie şi august.
Acest lucru s-a întâmplat doar la
puţine şcoli din Gorj pentru că
Finanţele vor să reducă banii pe
concediu cu 25 % deşi este ilegal
şi vor fi acţionate în justiţie.
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Cele mai mari
medii de
admitere la
liceele teoretice
Ca şi anul trecut, cele mai mari
medii de admitere s-au înregistrat
la CNET, CNSH, CNGC, CNTV,
CCVM. Liceele cu profile tehnice
au înregistrat medii mai mici, în
topul preferinţelor fiind Colegiul
Tehnic GENERAL GHEORGHE
MAGHERU, Grup Şcolar Energetic şi Colegiul Tehnic Motru.
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Unitatea militară
dezafectată în ultimii
ani la Rânca a făcut
să „explodeze” buna
vecinătate între loca-

lităţile Novaci şi Baia
de Fier, ambele dorind să pună mâna pe
cele 20 de hectare de
teren pe care aceasta

Hoţi
rasaţi
editorial de Aura Stoenescu

a funcţionat. Pentru
că părţile nu au ajuns
la înţelegere, o suprafaţă de 600 de
hectare din centrul

staţiunii, aflată între
cele două hotare
invocate de părţi,
e blocată, în zonă
neputând fii eliberate

Pe jumătate
adevărat

2

editorial de Cornel Şomâcu

3

acte de concesiune,
sau autorizaţii de
construcţie.
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Dumbrava
Tismana
editorial de Ion Elena
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Prima casă
pasivă din
România
Xella Ro, liderul mondial
în BCA, producător al blocurilor de zidarie YTONG, este
anul acesta partener activ al
iniţiativei Institutului de Studii şi
Proiectări Energetice (ISPE) în
construirea primei case pasive
certificate din România. Casa
Pasivă Politehnica Bucureşti,
situată în incinta Universităţii Politehnice Bucureşti şi proiectată
pe o suprafaţă de 160 mp, pe
sistem P+1, urmează să fie finalizată până la finele anului 2010.
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