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După cum vă este cunoscut din editorialele prezentate în
ediţiile precedente ale cotidianului nostru, la sfârşitul
săptămânii recent încheiate, mai precis în perioada 4-6 martie
2016, în municipiul Rm. Vâlcea s-au desfăşurat lucrările
Conferinţei Naţionale a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România. Manifestarea ce se găseşte la a XXVI-a ediţie a
reuşit să aducă în cocheta şi eleganta sală a bibliotecii
vâlcene peste 80 de ziarişti profesionişti, reprezentanţi ai
celor peste 4500 de jurnalişti, din peste 20 de filiale ale
Uniunii, printre care şi aceea de la Chişinău. De subliniat
faptul că această structură organizatorică pe linie
gazetărească a împlinit la 11 ianuarie 97 de ani de la

înfiinţare (1919-11 ianuarie, Bucureşti-2016). Nu mai revenim
asupra conţinutului desfăşurării şi derulării manifestării,
deoarece am făcut acest lucru înainte de debutul lucrărilor.
Subliniem numai faptul că ceea ce a fost mai important pe
ordinea de zi l-am trecut şi în numerele precedente, dar îl
menţionăm şi în materialul de faţă. Adunarea Generală a avut
şi caracterul de raportare a activităţii desfăşurate în anul
2015, dar şi a avut drept scop alegerea noului Consiliu de
Conducere şi a preşedintelui U.Z.P.R. pentru următorii 4 ani.
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Consiliului Director în noua conducere: Doru Dinu Glăvanpreşedinte, Adi Cristi şi Ion Petrescu-vicepreşedinţi, Benone
Neagoe – secretar general, Gheorghe Frangulea – trezorier,
Mădălina Corina Diaconu, Adrian Fulea, Roxana Istudor, Gutiera
Prodan, Emil Dreptate şi Mihai Junea – în calitate de membri.
S-a completat şi Comisia de Cenzori, prin alegerea în funcţia
de cenzor a ziaristului-jurist Ion Bădoi, cât şi constituirea
departamentelor care să ducă la o mai bună vizibilitate a
U.Z.P.R.-ului. În desfăşurarea evenimentelor au existat mai
multe momente care au prezentat interes deosebit din partea
întregii audienţe. Cu viu interes au fost ascultaţi cei doi
olimpici vâlceni de la Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” din
Rm. Vâlcea, care au interpretat în duet, la vioară, Balada şi
Hora Mărţişorului, de Ciprian Porumbescu. Un moment important
l-a constituit şi recitarea poeziei, de către actorul nostru
de suflet de la Teatrul ”Anton Pann” din Rm. Vâlcea – Cristi
Alexandrescu. Nu lipsite de interes au fost şi mesajele
transmise de către cei doi viceprimari ai Primăriei Rm. Vâlcea
-Vasile Cocoş şi Edi Vârlan, cât şi cel al directorului
Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” – conf. univ. dr. Remus
Grigorescu. Cu mare atenţie au fost ascultate şi mesajele
transmise de Decanatele Facultăţilor de Jurnalism din ţară
(Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova) prin decanii săi autorizaţi.
Pe aceeaşi linie s-au înscris şi spiciurile susţinute de
Nicolae Schişco – director Executiv al Fundaţiei ”Draghiştea”
din Chişinău, de doamna Gutiera Prodan – editor şef al

emisiunilor matinale, preşedintele filialei Chişinău a UZPR,
Maestru în arte, Ambasador al păcii – Compania TeleradioMoldova, Ion Horăscu – preşedinte fondator Radio Horion
Craiova, Adi Cristi – director Casa de Cultură a municipului
Iaşi ”Mihai Ursachi”, prof. Vasile Căpăţână -preşedinte al
Asociaţiei Culturale ”Ideal”, Centrul de Limbi Moderne şi
Sănătate-Chişinău, col.(r) dr. Ion Petrescu -fondatorul
Clubului Militar Român de Reflecţie Euroatlantică, Mariana
Cristescu, jurnalist-scriitor din Tg. Mureş, Eugen Armăşoiu –
general director Bucureşti, Benone Neagoe – secretar general
UZPR, prof. univ. dr. Dan Anghelescu – membru al USR,
vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale ”Carmina Balcanica”,
Ion Bădoi – director fondator al cotidianului ”Opinia
Teleormanului”, prof.univ.dr. Mihaela Albu – membru USR,
Universitatea Americană ”Columbia” din New York, redactor şef
la Revista ”Lumină Lină” din New York şi ”Carmina Balcanică”Revistă de spiritualitate sud-est europeană cu apariţii în
toată Europa şi, nu în ultimul rând, renumitul jurnalist Doru
Dinu Glăvan – preşedinte U.Z.P. România, publicist, redactor
şef şi director al Societăţii Române de Radio Difuziune,
comentator de radio şi televiziune, prezent la numeroase
Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, Balcanice şi
Naţionale. Cu multă atenţie a fost ascultată şi prof. univ.
dr. Gabriela Rusu-Păsărin, şef de departament la renumitul
post de radio ”Radio Oltenia Craiova”. Toţi au avut cuvinte de
laudă şi aprecieri pozitive la adresa organizării şi
desfăşurării în premieră la Rm. Vâlcea a acestui important
eveniment. Nu este uşor ca în situaţia de faţă, dar mai ales
în contextul actual, să organizezi o astfel de desfăşurare de
forţe, nu numai la nivel naţional, dar şi internaţional. Ne-a
surprins neplăcut absenteismul reprezentanţilor mass-mediei
vâlcene, cu două, trei mici excepţii. Un moment deosebit l-a
constituit acordarea de către organizatori a unui ”Hrisov de
Excelenţă” Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România –
preşedintelui jurnalist Doru Dinu Glăvan. În calitate de
organizatori, ne-am simţit mai mult decât onoraţi în momentul
în care subsemnatul, prof. Nicolae Dinescu, jurnalist şi

senior editor al cotidianului ”Viaţa Vâlcii”, realizator şi
moderator de emisiuni la Televiziunea ”Vâlcea 1” am primit
într-un cadru festiv din partea conducerii UZPR-ului şi a
decanului Facultăţii de Jurnalism din Bucureşti-premiul şi
Diploma de Excelenţă pentru întreaga activitate, iniţiată,
organizată şi desfăşurată în domeniul mediei vâlcene,
naţionale şi internaţionale. Acest eveniment a constituit un
moment înălţător, dar şi mobilizator pentru perioada viitoare.
Ne-am angajat să înfiinţăm şi noi la Rm. Vâlcea o filială
puternică în cadrul UZP România. Nu putem încheia acest
editorial fără să nu aducem sincere mulţumiri câtorva
structuri care ne-au ajutat, ne-au sprijinit în buna
organizare şi desfăşurare a acestui eveniment de importanţă
naţională şi internaţională: Sfânta Arhiepiscopie a
Râmnicului, personal I.P.S. pr. dr. Varsanufie-Arhiepiscopul
Râmnicului, Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, celor doi
viceprimari, Vasile Cocoş şi Edi Vârlan, Prefecturii şi
Cosiliului Judeţean, Institutului de Criogenie, Centrului de
Cercetări Pomicole Rm. Vâlcea, SC Magic Tic Tac, domnului Ctin Ticu Argeşeanu, SC Rotarexim şi Bibliostar, Bibliotecii
Judeţene ”Antim Ivireanul”, Poştei Române – Filiala Vâlcea,
Liceelor Oltchim şi Forestier, Şcolii Generale ”Take Ionescu”,
toate din Rm. Vâlcea, Centrului Apicol Rm. Vâlcea, Primăriilor
Prundeni, Galicea şi Orleşti şi nu în ultimul rând
cotidianului ”Viaţa Vâlcii” şi postului de Televiziune ”Vâlcea
1”, care în permanenţă au fost alături de noi, mediatizând
evenimentul cu mult timp înainte, dar şi pe parcursul întregii
manifestări. Se cuvine să aducem mulţumiri Academiei Olimpice
Române-Filiala Vâlcea, Universităţilor ”Spiru Haret” şi
”Constantin Brâncoveanu” din Rm. Vâlcea. Şi noi, la rândul
nostru, trebuie să mulţumim tuturor celor care ne-au trimis
scrisori de mulţumire pentru modul cum i-am primit, cum s-au
simţit şi maniera cum s-au desfăşurat lucrările pe parcursul
celor 3 zile. În mod deosebit am vrea să îi mulţumim domnului
Ion Bădoi – directorul fondator al celui mai mare cotidian din
jud. Teleorman, ”Opinia”. Domnia sa ne transmite prin
intermediul internetului o scrisoare cuprinzătoare, scrisă din

suflet şi inimă, pentru inimă şi suflet. Nu uită să menţioneze
faptul că: ”Fiecare om are dreptul la o opinie, dar şi
obligaţia de a o exprima!”. Lecturarea scrisorii poate fi
făcută accesând ”Opinia Teleormanului”.
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