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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Până acum, o
înfrângere, un
egal şi o victorie
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Mediatorii sanitari
afectaţi de marea
descentralizare
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ABERANT Legile româneşti nu apără victimele violenţei în familie

Coşmarul conjugal

Mai mulţi
elevi la un
post didactic
Sfârşitul săptămânii trecute a
fost unul de muncă intensă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
după ce toate unităţile şcolare au
prezentat proiectele de şcolarizare pentru anul şcolar 2010-2011.
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Fii verde,
folosind
facturi în
format
electronic
Un concept inovativ care
promovează reducerea poluării
prin trimiterea, primirea şi plata
de facturi în format electronic, a
fost lansat în România: Factura
Verde. Factura Verde a creat un
produs software, care permite
trimiterea facturilor în format
electronic şi securizarea digitală
a lor, direct din programul de
contabilitate al utilizatorului.
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O femeie din Gorj cere
ajutorul poliţiei, ca să
nu fie omorâtă de bărbat. Poliţiştii îl roagă

pe agresor, prin uşă,
s-o lase în pace. Agresorul îşi tăvăleşte victima prin casă, uitând,

Încurcate-s
căile
liberalilor
gorjeni
editorial de Cornel Şomâcu

2

din fericire, de cuţitul
şi satârul pe care le
pregătise. Acest scenariu incredibil e cât se

poate de real, pentru
că legile din România
au mai mare grijă de
drepturile agresorilor,
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Furt în Parcul
Naţional
„Deﬁleul
Jiului”

N-avem
timp
de criză
editorial de Sorin Ştefănescu

decât de victimele violenţei în familie.
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editorial de Călin Sabău
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Metalurgia
şi circulaţia
obiectelor
de metal la
traco-geţii
din Gorj
Dovezile pentru prelucrarea locală a bronzului în nordul Olteniei la sfârşitul epocii
bronzului, sau în prima epocă a
fierului sunt reliefate în Gorj, la
Logreşti – Moşteni prin descoperirea a trei tipare (forme) de
turnat topoare (celturi). Un tipar
asemănător a fost descoperit
în satul Groşerea, care se află
în colecţiile Muzeului Judeţean
Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
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