
Dan Marian, managerul interimar al Spitalului
Orăşenesc Jibou, şi-a dat demisia din această funcţie,
pentru a fi numit director de cabinet al deputatului PNL
Mirel Taloş. Pentru ocuparea postului rămas vacant în
urma demisiei, urmează să fie organizat, de către
Ministerul Sănătăţii, un alt concurs, data acestuia
urmând să fie comunicată ulterior.
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Telefon:
0260 611364
0260 616807

Însoţit de poliţişti, convoiul de autovehicule, ce s-a întins pe o distanţă de câţiva kilometri, s-a deplasat pe traseul Piaţa de
maşini – bulevardul Mihai Viteazul – strada Gheorghe Doja (până la ieşirea din Zalău către Cluj Napoca).

Protest de amploare împotriva triplării taxei auto

Peste o mie de maşini au
paralizat traficul în Zalău
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Managerul Spitalului
Orăşenesc Jibou şi-a
dat demisia
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UNIVERSITATEA DE VEST
„ VASILE GOLDIŞ” ARAD

FILIALA ZALĂU
anunţă scoaterea la concursanunţă scoaterea la concurs

a postului de secretar IIa postului de secretar II
în cadrul Filialei.în cadrul Filialei.

Cerinţe: studii superioare în domeniile ştiinţelor
umaniste sau economice, cunoaşterea şi utilizarea

curentă a limbii engleze, cunoştinţe operare PC
(MS OFFICE).

Informaţii privind conţinutul şi locul de predare a
dosarului de înscriere la concurs: tel. 0260-615 465,

persoană de contact: Alexandra Roşu
Termen pentru depunerea dosarului : 15.12.08

Data desfăşurării concursului : 17.12.08

În timp ce unele companii aleg să îşi concedieze
angajaţii, altele aleg o cale de mijloc în care le cer
muncitorilor să plece de bunăvoie, în schimbul unor
compensaţii. Se pare că metoda din urmă a fost şi cea
aleasă de Electrica, care a hotărât să se elibereze de o parte
dintre salariaţi.

Electrica pune "voluntar" pe
liber o parte dintre angajaţi
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Tombolă - Porcul Gică de Crăciun

Nume..................................................................... Prenume............................................................
Adresa...................................................................................................... Tel. ....................................

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.

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


