www.verticalonline.ro
24 - 30 noiembrie
2010
Anul VI, nr. 252
16 pagini - 1 leu
ISSN: 1841-6063

Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

5 949992 330106

„Suntem
împreună”, un
proiect de succes

Petre Grigoraș:
„Toate meciurile
se vor juca pe
teren străin”
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PARADOX
Angajaţii
PETROM
vor să se ia
de piept cu
ssindicaliştii
indicalişştii

Evoluţia
legislaţiei
arhivistice
româneşti (I)
Aurelian Sacerdoţeanu, unul
dintre cei mai mari arhivişti români
din toate timpurile, director general al Arhivelor Statului în perioada 1938-1953, analizând unele
probleme de istorie a dreptului
arhivistic, preciza că izvoarele
de natură juridică sunt legile,
regulamentele şi instrucţiunile
privind chestiunile de arhivă, iar
acestea sunt destul de numeroase
şi de vechi, integrându-se în mod
normal în însăşi istoria arhivelor.
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Răscoală
la PETROM
Zeci de angajaţi din
Gorj ai PETROM-ului
au tras semnalul de
luptă, ca să-i ia de
guler pe liderii de
sindicat, pentru a le
cere socoteală pentru
drepturile pe care le
au. Aceştia sunt convinşi că cei pe care i-au
plătit să le reprezinte
interesele încearcă să-i
facă să piardă procesele pe care le au cu
administraţia, pentru
neplata dividendelor
şi acordarea facilităţilor promise la privatizare, dosind documente care au fost cerute
de judecători la dosarele aflate în instanţă.

„Toamna
Cugetului Liber”
mai târzie, ca și
anotimpul
Această toamnă nu putea să
plece dintre noi fără apariţia unui
nou număr din revista CUGET
LIBER, cel de-al 46-lea. Se poate
spune că această toamnă frumoasă a aşteptat ca elevii şi cadrele
didactice de la Colegiul Tehnic
”General Gheorghe Magheru” să
îşi mai arate încă odată măiestria.
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O revistă
dedicată
fenomenelor
şi provocărilor
globale
contemporane
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Telenovela
ELECTRA
va continua
și în 2011
editorial de Cornel Şomîcu

Cu personalu’
în Century
Speed
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editorial de Marius Buzera
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Se poate
și la noi
editorial de Aura Stoenescu

9

A apărut numărul 18, serie
nouă, al revistei ”Intelligence”, editată de Serviciul Român de Informaţii.
În cel de-al şaselea an de apariţie,
revista ”Intelligence” prezintă o calitate de invidiat pentru orice editor
de presă, nu doar prin aspectul
exterior, dar şi prin conţinut.
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