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„Voi trata
serios meciul
cu Craiova!”

5 949992 330106

COMENIUS:
„Copiii Europei
sărbătoresc”
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CONCURS Candidaţii au depus dosarele în ultima zi

Cei 6 „magnifici” pentru
Direcţia Brâncuşi

Pag. 5

Festival
Halloween la
C.T. „Gheorghe
Magheru”
Aşa cum precizează şi trailer-ul fimului de prezentare
a manifestărilor din acest an
prilejuite de Halloween, joi, 28
octombrie 2010, la orele 17.30,
la Colegiul Tehnic “General
Gheorghe Magheru” va avea
loc a IV-a ediţie a Festivalului
“Sa petrecem de Halloween”.
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Viața
economică a
Gorjului în
Evul Mediu
Prima ştire documentară
despre judeţul Jaleş, datată
3 octombrie 1385, prin care
Dan I, domnul Ţării Româneşti,
confirma mânăstirii Tismana o
danie în judeţul Jaleşului, vine
şi cu primele informaţii despre
agricultura zonei.
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CUNOSCUŢI Doar trei dintre numele candidaţilor pentru Direcţia Brâncuşi sunt de notorietate: Ovidiu Popescu, Emilia Drăgotoiu-Nanu şi Andrei Novac
Şase persoane şi-au
depus candidatura
pentru postul de
director al Direcţiei Municipale de
Cultură „Constantin
Brâncuşi”, instituţie
proaspăt înfiinţată

ce funcţionează sub
conducerea Consiliului Municipal Târgu Jiu. Dintre acestea, trei sunt foarte
cunoscute: jurnalistul Ovidiu Popescucare a condus mai

Hai cu
moţiunea!
editorial de Aura Stoenescu

mulţi ani un post de
radio local, poetul
Andrei Novac (fiul
directorului Direcţiei Silvice Târgu
Jiu, Gheorghe
Novac) şi solista de
muzică populară

Emilia DrăgotoiuNanu- director al
Clubului Elevilor din
Rovinari. Numele
celorlalţi trei candidaţi care au depus
dosarele pentru
concurs sunt: Gri-

editorial de Cornel Şomîcu
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Școala între
tranziție și
marketing

Semnalul
american

2

gore Drulă, Maria
Ştefănoiu şi Silvia
Diaconescu, dar
despre aceştia nu
deţinem nici un fel
de informaţii.
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editorial de Marius Buzera

5

O nouă
așezare tracică
în perioada
bronzului în
Gorj
Descoperirea arheologică
de la Pârâul Boia – Jupâneşti
este inedită şi astfel pe harta
arheologică a României se
va include o nouă aşezare
din perioada bronzului târziu.
Materialele arheologice descoperite sunt specifice Culturii Verbicioara faza a IV-a. Ceramica
descoperită va fi conservată şi
restaurată la Muzeul Judeţean
Gorj iar după aceea va fi expusă
în vitrinele Muzeului de la Tg-Jiu.
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