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Parcul Industrial Jibou, un vis
care nu a mai devenit realitate
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Sălăjenii pot deveni
donatori voluntari
de celule stem
Odată cu înﬁinţarea Registrului Naţional al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem, românii cu afecţiuni
hematologice au şanse mai multe de supravieţuire.
Aceste boli ale sângelui sunt toate complicate, cea mai
cunoscută din ele ﬁind leucemia. Sălăjenii care doresc să
devină potenţiali donatori şi să salveze vieţi se pot
înscrie doar în Cluj Napoca, aici aﬂându-se unul din
centrele în care se face
recrutarea medicală a
potenţialilor donatori.
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Proiecte de milioane
de lei pentru cadrele
didactice sălăjene
Formarea, educarea şi dezvoltarea profesională a
personalului şcolar sunt principalele obiective care
stau la baza proiectelor aflate în faza de contractare la
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj.
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Deşi îşi propunea să atragă cel puţin 10 investitori cu capital ﬁnanciar mărit şi 40 de noi IMM-uri, unde să ﬁe angajate
circa 1.000 de persoane, la patru ani de la darea lui în folosinţă, în Parcul Industrial Jibou există doar şase ﬁrme, cu un
total de 125 de angajaţi. Parcul a fost dat în folosinţă în anul 2005, investiţia pentru amenajarea celor 22 de hectare ﬁind
de 1,67 milioane de euro (fonduri Phare şi de la guvern).
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Grădina Onului
are curent, apă şi
canalizare

Andrei Todea vs.
Cristian Ionescu la
„Rotisorul politic”
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Reprezentant al

Grădina Onului din Ortelec, care a fost dată de
autorităţile locale unui număr de 33 de familii de
zălăuani ca să îşi construiască locuinţe, începe să fie
transformată în cartier urban.
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Monitorului
Oficial
în Sălaj

preia anunţuri
pentru
Monitorul Oficial
Apariţie
în 24 de ore!
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