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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Două înfrângeri
pentru elevii lui
Stângă la „Cupa
Energia”
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Absolvenţii de
liceu din Gorj la
o nouă şansă
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PROTECŢIE Legile româneşti dau drepturi angajaţilor şi îndatoriri angajatorului

România încurajează
nemunca

Angajatorii care iau
decizia de a concedia pe acei indivizi
ce vin la muncă doar
ca să taie frunză la
câini riscă să le mai
facă şi cadouri, dacă
nu-i dau afară disciplinar sau pentru că
nu sunt corespunzători locului de muncă. Clemenţa de a le
propune încetarea
raporturilor de muncă cu acordul părţilor îi costă cel puţin
încă un salariu, în
afara drepturilor băneşti de pe statul de
plată, pentru că aşa
prevede Contractul
Colectiv de Muncă
unic pe ţară, dar
puţini cunosc acest
act legislativ, deşi el
este în vigoare din
anul 2007. Această
soluţie, este, totuşi,
preferată destituirii,
pentru că angajatul
destituit se pune pe
reclamaţii, iar povestea se încheie, de
regulă, cu controale
şi amenzi.
Aura Stoenescu

Politică și
manipulare
editorial de Cornel Şomâcu

Hai să facem
o Românie
curată!

Trio PNL
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editorial de Aura Stoenescu
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editorial de Călin Sabău
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120 de elevi
iubitori de
matematică în
județul Gorj
Peste 120 de elevi din întreaga
ţară (împărţiţi în două serii) au
participat, în luna august, la tabăra
organizată de Revista de matematică şi informatică a judeţului
Constanţa, în oraşul Novaci- Gorj.
Echipa formată din redactori şi
colaboratori ai RMI au convocat
copii pasionaţi de matematică şi informatică din mai multe judeţe ale
ţării (Constanţa, Tulcea, Ialomiţa,
Dolj, Bucureşti, Olt şi Gorj).
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Luminile şi
umbrele zilei
de 23 august
1944
În fiecare an, 23 august 1944
capătă noi valenţe iar pe site-uri de
Internet se desfăşoară dezbateri
aprinse. Românilor le pasă de
istoria lor şi cea mai mare parte
dintre ei apreciază că mareşalul
Ion Antonescu a fost un erou naţional. Sărbătoare naţională până în
1989, ziua de 23 august poartă cu
ea drama care a trăit-o poporul român timp de decenii după aceea.
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Tipograful
Nicu
Miloşescu şi
viaţa culturală
Nicu Miloşescu a fost fondatorul primei tipografii moderne
din Târgu-Jiu. Tipograful Nicu
Miloşescu este unul dintre iniţiatorii mişcării culturale ce cuprinde o
serie de scriitori talentaţi, editând
publicaţii precum: „Vulcanul”,
„Parângul”, „Jiul”, „Ardeiul”, „Şezătoarea Săteanului”, „Amicul
Tinerimei”, „Bunul Prietin”.
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