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Coplata din Sănătate
va seca buzunarele
românilor
Ministerul Sănătăţii a deﬁnitivat legislaţia privind
introducerea mecanismului de coplată, prin tichetul
moderator pentru sănătate. Măsura se regăseşte în
Proiectul de modiﬁcare a Legii 95/2006, care a fost deja
transmis spre consultare asociaţiilor profesionale din
domeniu, asociaţiilor pacienţilor şi reprezentanţilor
sindicatelor.
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Soluţie pentru sălăjenii
datori-vânduţi:
falimentul personal
Primăvara a început în valuri de proteste sindicale, ce-şi fac undele simţite, astăzi, şi în Sălaj. În timp ce profesorii stau
la catedră, în grevă de avertisment de tip japonez, pensionarii pichetează, în centrul oraşului, Prefectura. Însă, ca de
ﬁecare dată, sindicaliştii cer bani, iar Guvernul trage de timp, spunând că nu-i are.

Românii ar putea ﬁ protejaţi în faţa executării silite,
dacă legea falimentului personal va ﬁ adoptată în forma
actuală. Actul normativ se aﬂă pe ultima sută de metri,
primind undă verde de la majoritatea senatorilor.
Bancherii spun că rezultatul nu va însemna decât credite
mai scumpe şi pierderi pentru bănci.
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Societate comercială

organizează
NUNŢI DE
NOAPTE

ÎNCHIRIAZĂ
spaţii comerciale şi birouri
( compartimentate la cerere)
situate pe B-dul M.Viteazu, lângă Petrom

Se asigură:
pază, parcare, supraveghere video, vad comercial.
Preţ 3 euro/mp

Relaţii la telefon: 0744 529585, 0745 584169

(mai avem sâmbete libere în 2010)

Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Accesează ediţia on-line a cotidianului nostru

www.magazinsalajean.ro

angajăm bucătari

Site-ul cu ştiri în timp real, alături de
informaţiile din ediţia tipărită.

Relaţii la telefon:
0730 900845, 0730 900840

Nu citi mâine ce poţi citi azi!

Tombolă

Decupează cel puţin 2 taloane pentru concurs, trimite-le la sediul redacţiei (str. Nicolae Titulescu
nr. 1) sau depune-le în cutiile pentru anunţuri şi poţi câştiga unul dintre următoarele premii:

1 miel

oferit de Cooperativa Agricolă Transilvania Ovicarn Hereclean

10 cozonaci oferiţi de Sandana
100 de ouă oferite de Flavoia
1 set de vase termorezistente tip Yena oferit de Magazinele Gospodarul
1 metru de prăjituri de casă oferit de Mondo Gelato
Data limită de
primire a
1 metru de aperitive oferit de Popasul Romanilor

De Paşte,
un miel
vă paşte!

taloanelor:
miercuri,
31 martie 2010.
Tragerea la sorţi
Nume ............................................. Prenume...................................................
a câştigătorilor
Adresa ............................................................................................................... tombolei va avea
loc în data de
1 aprilie 2010.
...........................................................Telefon .................................................

