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Vasile Stângă
s-a despărţit
de Energia
Pandurii

5 949992 330106

Orchestra Lyra
Gorjului, la ceas
de răscruce şi de
apogeu
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REPORTAJ O zi petrecută alături de deţinuţii din Penitenciarul Târgu Jiu

Viaţa de dincolo de gratii
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Un proiect
strategic pentru
judeţul Gorj
Recent a fost lansat în judeţul Gorj proiectul „Învăţăm împreună!”, cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013. Valoarea proiectului este de 1 280 092,50 lei şi
are ca beneficiar Inspectoratul
Şcolar Judeţean Gorj.
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Formarea în
dezvoltarea
strategiilor de
advertising
Continuând tradiţia, începută
în 2004 cu primul proiect european Comenius ”Târguri şi Pieţe
în Europa, în care au fost implicaţi
parteneri din Franţa, Italia, Polonia
şi Lituania, în 14 septembrie 2009 a
fost semnat de către Colegiul nostru,
în calitate de beneficiar, cu Agentia Natională pentru Programe
Comunitare in Domeniul Educaţiei
şi Formării Profesionale, contractul
pentru un nou proiect derulat cu
fonduri europene, de data aceasta VETPRO, cu titlul ”Formarea
profesorilor pentru dezvoltarea
strategiilor de advertising”.
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Orice ziarist e tentat
să afle ce e greu de
aflat, să intre acolo
unde e greu de intrat

şi, bineînţeles, să
aibă exclusivitate pe
subiect. Una dintre
dorinţele mele era să

Indemnizaţia
mamelor, între
necesitate şi lipsă
de comunicare
editorial de Cornel Şomîcu
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fac un reportaj în penitenciar, să văd cum
trăiesc persoanele private de libertate, să

stau de vorbă cu ele,
să încerc să înţeleg ce
simt şi cum (sau dacă)
reuşeşte regimul de

La
Sântandrei ...
editorial de Ion Elena
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detenţie să le aducă
pe calea cea bună.
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1 Decembrie,
... restul
e tăcere
editorial de Marius Buzera
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1 Decembrie –
Ziua Naţională
a României
La manifestările prilejuite de
aniversarea zilei naţionale a
Romîniei organizate în acest an
de către Muzeul Judeţean Gorj
a participat şi corul Şcolii Generale „Ecaterina Teodoroiu” din
Tg-Jiu coordonat de către doamna învăţătoare Făgaşi Ioana, cu
sprijinul doamnei învăţătoare
Dobrescu Olivia şi al doamnei
profesoare Zamfir Livia.
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