
vă aşteaptă în universul minunat al cărţilor în cele 8 locaţii:
• Zalău: - Librăria ““GGhh..  ŞŞiinnccaaii””

- Librăria ““OOccttaavviiaann  PPaalleerr””
- Librăria ““IIuulliiuu  MMaanniiuu””
- Librăria ““DDuummbbrraavvaa””

• Cehu Silvaniei: - Librăria ““GGhh..  PPoopp  ddee  BBăăsseeşşttii””
• Jibou: - Librăria ““AAll..  PPaappiiuu  IIllaarriiaann””
• Şimleu Silvaniei: - Librăria ““SSiimmiioonn  BBăărrnnuuţţiiuu””
• Hida: - Librăria ““UUnniivveerrssuull  FFaammiilliieeii””
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În vreme criza economică bate la uşă şi companiile pe care le conduc au datorii de miliarde, Viorel Marian,
directorul Uzinei Electrice şi Ioan Mureşan, directorul Transurbis, vor primi, lunar, câte 8.000 de lei (80 de
milioane de lei vechi), venit brut.

Bătaie de joc pe bani publici !

Directorii Transurbis şi Uzinei Electrice Zalău
„înghit” salarii de 80 de milioane de lei lunar
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Decizia a luată ca o măsură împotriva crizei financiare
şi a fost introdusă printr-o ordonanţă de urgenţă
182/25.11.2008 şi publicată în M.O. în 4 decembrie 2008.
Însă "bonusul" de 1.000 de euro dat angajatorilor vine cu
restricţii: vor trebui să îi ţină în firmă pe noii angajaţi
timp de trei ani.

1.000 de euro pentru
�ecare şomer angajat
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Tombolă - Porcul Gică de Crăciun

Nume................................
Prenume ............................
Adresa................................
.............................................
.............................................
Telefon...............................

Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga 

PREMIUL I - un porc dolofan, 
PREMIUL II - o gâscă, PREMIUL III - o găină
În perioada 5 - 31 decembrie vor apărea taloanele de concurs. 

Aceste taloane vor fi decupate, completate citeţ, apoi trimise sau
depuse (minim două taloane) la sediul redacţiei 

“Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.

Data limită de primire a taloanelor: 
miercuri, 31 decembrie 2008.

Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de
Crăciun” va avea loc în data de 5 ianuarie 2009. CCiittiittuull  nnuu  ddăăuunneeaazzăă  ssăănnăăttăăţţiiii!!

RReedduucceerree  llaa  ccaarrttee  1155%%!!
(Rao, Corint)

Zalău, str. Parcului nr. 12, te. 0260 661857, fax: 0260 661847            librariilesalajului@yahoo.com

GARANŢIE 2 ANI!

• UȘI INDUSTRIALE
• AUTOMATIZĂRI
• BARIERE AUTOMATE 
• GARDURI ȘI   PORŢI ORNAMENTALE

METCONS DESIGN S.R.L. ZALĂU
TEL.: 0742 021531, 0788 423025 FAX: 0260 610356

UŞI DE GARAJ 
ŞI PORŢI

AUTOMATE

De astăzi, vacanţă!
Începe vacanţa de iarnă pentru 31.614 de elevi sălăjeni

care urmează cursurile învăţământului primar, gimnazial
şi liceal. Şi 9.220 de preşcolari din tot judeţul nu vor merge
la grădiniţă, pentru că de astăzi, 19 decembrie, vor intra în
vacanţă până pe data de 4 ianuarie 2009. Semestrul I se
încheie vineri, în data de 30 ianuarie 2009, iar semestrul al
II-lea va începe luni, 9 februarie 2009, şi se va încheia
vineri, 12 iunie 2009. Din data de 11 aprilie şi până pe 20
aprilie 2009 elevii vor fi în vacanţa de primăvară. Vacanţa
de vară va începe sâmbătă, 13 iunie, şi se va termina
duminică, 13 septembrie 2009. Inspectoratul Judeţean
Şcolar (ISJ) Sălaj a recomandat unităţilor de învăţământ să
nu dea teme de vacanţă. "Am mai făcut astfel de
recomandări, însă nu toţi le-au urmat. Nu putem schimba
politica şcolilor sau modul de predare al profesorilor. Noi
doar putem să le amintim profesorilor dă nu facă exces în
privinţa temelor pe perioada vacanţelor", ne-a comunicat
Ioan Abrudan, inspector general şcolar al ISJ Sălaj.  

�� M. O.


