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Telefon:
0260 611364
0260 616807

ÎÎnn  vvrreemmee  ddee  ccrriizzăă  ffiinnaanncciiaarrăă,,

Zălăuanii iau cu asalt magazinele
cu haine second-hand În expunerea de motive se arată că politizarea acestor

funcţii ar fi benefică pentru că "agenda publică
guvernamentală ridică o problemă deosebită în identificarea
de soluţii şi oameni capabili în administraţia publică la nivel
judeţean şi local şi mai ales voinţa publică de a pune în
aplicare programul de guvernare".
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Funcţia de prefect -
repolitizată

Mibrãria

P-ţa Unirii (în spatele  Prefecturii)

ARCAhhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii aleg o haină purtată în schimbul uneia noi îl reprezintă, de
fapt, preţul mic la majoritatea articolelor de îmbrăcăminte second-hand.

La vârsta de 10 ani, Sergiu suferă de artrogripoză
la ambele picioare şi nu se poate mişca decât purtat în
braţe. Băiatul s-a născut cu această boală şi, cât timp a
fost mic, mama s-a descurcat să îl îngrijească. Acum,
greutăţile au copleşit-o. Nu îl mai poate căra în spate
şi ar avea nevoie de un scaun cu rotile nou pentru ca
băiatul să se poată deplasa măcar la şcoală.  Cei care
vor să îl ajute pe Sergiu să se poată bucura de copilărie
pot folosi unul dintre următoarele numere de cont:

RO 67RNCB 031807753383 0002
RO 22RNCB 069707753383 0001

sau pot contacta familia la numărul de telefon:
0752.166.067

BURSA
ZVONURILOR

intră pe 
www.magazinsalajean.ro

şi află zvonurile privind numirea
directorilor la instituţiile

deconcentrate

Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea
înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie
2008 şi care nu au fost înmatriculate în România până la
data intrării în vigoare a acesteia, se aplică nivelul taxei de
poluare aflat în vigoare la data cumpărării.
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Noua taxă de poluare, 
în vigoare din 19 februarie

Scrie o poezie pentru EA pe 
www.magazinsalajean.ro

BBeeaauuttyy  CCeenntteerr

coafor • frizerie • extensii păr • cosmetică • tratamente speciale
(faciale şi corporale) • manichiură - pedichiură (inclusiv pentru
bărbaţi) • tatuaje (cosmetice şi corporale) • piercing • masaj
• solar profesional la standarde UE (fără emisie de radiaţii)

În curând începe un nou concurs

O şoaptă de vers
pentru femeia 
de lângă tine

PRESTIGE

Spune-i cât
o apreciezi,

şi o poţi
răsfăţa la
Prestige
Beauty
Center

Zalău, B-dul M. Viteazu nr. 38, Bl. 18
(vis-a-vis de Grupul Şcolar “A.P.I.”) Tel. 0260 611116
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Campanie „Ziua
bolilor rare” la Zalău

Campania Naţională „Ziua Bolilor Rare” debutează
oficial astăzi, la Zalău, prin intermediul unei manifestări
ce va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând
cu ora 16.00. Campania este organizată de către Alianţa
Naţională de Boli Rare din România şi Asociaţia Prader
Willi din România (APWR). În programul manifestări sunt
incluse, printre altele, o scenetă susţinută de copii cu
dizabilităţi de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
„Speranţa” Zalău, un program artistic al copiilor cu
dizabilităţi de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
din Şimleu Silvaniei, cântece şi dansuri populare sau
muzică interpretată la mandoline. În foaier va fi o
expoziţie de desene premiate la Concursul „Lumină din
lumină” organizat de APWR şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Sălaj, o expoziţie cu vânzare (lucrări realizate). 

Data stabilită oficial pentru „Ziua Bolilor Rare” este 28
februarie. Bolile rare sunt boli care ameninţă viaţa sau
sunt cronice, cu o prevalenţă scăzută şi nivele mari de
complexitate şi suferinţă. Au fost identificate între 6.000 şi
8.000 de boli, afectând 25 de milioane de cetăţeni europeni.
Pacienţii cu boli foarte rare şi familiile lor sunt în mod
deosebit izolaţi şi vulnerabili. Oamenii cu boli rare au
deseori probleme similare, cum ar fi diagnosticul întârziat,
lipsa calităţii informaţiei, lipsa unei îngrĳiri adecvate şi

inegalitate în
accesul la
tratament şi
îngrĳire.
Speranţa de
viaţă a
pacienţilor cu
boli rare este
semnificativ
redusă şi mulţi
au dizabilităţi
care devin
sursă de
discriminare şi
reduc sau
distrug orice
oportunităţi
educaţionale,
profesionale
sau sociale.

�� S. O. 


