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Zeci de vieţi aruncate
la groapa de gunoi CNPAS-ul susţine că, potrivit legii, cuantumul

ajutorului pentru familia unui profesor decedat este de
două salarii medii pe economie.

Sindicatele din învăţământ
se judecă cu Casa de Pensii
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Lucrările la şoseaua de centură a Zalăului continuă, în
această perioadă, constructorul pregătind relocările
reţelelor de utilităţi, subterane şi aeriene, iar în scurt timp
va începe devierea conductei de aducţiune a apei care
trece prin zonă.
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Şoseaua de centură mută
din loc reţelele de utilităţi

Dacă ar fi căutăm în Codul Ocupaţiilor din România, cu siguranţă nu am găsi meseria de sortator de flacoane.
Sau, dacă vă place mai mult aşa, sortatori de PET-uri. La doar câţiva kilometri de Zalău însă, pe rampa de gunoi din
Crişeni, meseria e una ce asigură traiul de zi cu zi al mai multor familii de romi, dintre care nu lipsesc copiii, obligaţi
să renunţe la şcoală pentru „şcoala vieţii”. Aici învaţă că, dacă vrei să ai ce mânca, trebuie să alegi, zi de zi, flacoanele
goale de plastic din grămezile de gunoi. pagina 3

Unic reprezentant al
Monitorului Oficial în Sălaj
preia anunţuri pentru Monitorul Oficial
Apariţie în 24 de ore!
Tel. 0260 611364, 0260 616807

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

Mibrãria

ARCA
hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

Pentru că este
frumos să-ţi
împărtăşeşti
dragostea prin
vorbe şi gesturi
frumoase, vă
aşteptăm pe site-ul
Magazin Sălăjean 
cu o declaraţie de
dragoste.

Cu toţii căutăm un loc
deosebit unde să ne
petrecem “seara iubirii“.
Magazin Sălăjean şi 
Vila Vlad oferă
câştigătorilor o cină
romantică într-o
ambianţă cât mai plăcută,
unde cupidon îşi va face
simţită prezenţa.

În curând, Magazin Sălăjean va da startul unui concurs de Valentine’s DayÎn curând, Magazin Sălăjean va da startul unui concurs de Valentine’s Day

În Sălaj au fost diagnosticaţi
aproximativ 600 de bolnavi
cu viroze şi pneumonii

Săptămâna trecută, în perioada 12-18 ianuarie 2009, s-
au înregistrat în Sălaj aproximativ 600 de cazuri de viroze
şi pneumonii acute. Dacă numărul de bolnavi de viroze
respiratorii a crescut cu şapte procente faţă de săptămâna
anterioară, la 367 de cazuri, numărul bolnavilor cu
pneumonie s-a ridicat cu ceva mai mult, cu 22 la sută faţă
de intervalul anterior, la 226 de îmbolnăviri. Potrivit datelor
furnizate de purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate
Publică Sălaj, Mihai Cheşeli, dintr-un total de 593 bolnavi,
35 au necesitat tratament în regim de spitalizare. "Opt
persoane au fost diagnosticate cu viroze respiratorii, iar 27
cu pneumonie. De altfel, persoanele cele mai afectate
aparţin grupei de vârstă 15-44 ani, şi sunt în număr de  227.
În rândul copiilor sub cinci ani s-au înregistrat 101 cazuri,
dintre care pentru 18 a fost necesară spitalizarea, iar la
grupa de vârstă 5-14 ani au fost înregistrate 137 de
îmbolnăviri", ne-a comunicat Mihai Cheşeli. Anul trecut, în
intervalul similar, s-au înregistrat 556 de cazuri de viroze
respiratorii şi 350 cazuri de pneumonii.                   �� M. O.

150 de ani de la
“Mica Unire”

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău, sub egida
Consiliului Judeţean Sălaj, în colaborare cu Arhivele
Naţionale-Direcţia Judeţeană Sălaj, organizează expoziţia
temporară „Unirea Principatelor Române - 150 de ani”.
Vernisajul expoziţiei va avea loc vineri, 23 ianuarie 2009,
ora 13, în sala mică de expoziţii temporare a Secţiei de
Istorie "Vasile Lucăcel".

Expoziţia încearcă să surprindă, prin fotografii şi
documente de epocă, principalele momente care au dus la
realizarea Unirii Principatelor Române, precum şi câteva
aspecte din viaţa şi opera domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, se arată într-un comunicat de presă al
Departamentului de Relaţii Publice şi Comunicare al
Muzeului Judeţean. Vernisajul expoziţiei va fi urmat de un
simpozion ştiinţific, organizat în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Sălaj şi Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” filiala Zalău. În cadrul simpozionului vor susţine
prelegeri pe această temă cercetători ştiinţifici din cadrul
muzeului, arhivişti şi profesori de istorie.               �� D. S.


