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Sălăjenii, dezinteresaţi
de slujbele în străinătate
După ce că slujbele în propriul judeţ îi lasă indiferenţi pe
sălăjeni, aceştia nu par atraşi nici de oferta internaţională,
dacă e să ne luăm după rezultatele unui sondaj realizat
de către site-ul specializat în oferte de locuri de muncă
în străinătate, Tjobs.ro. Potrivit sursei citate, Sălajul se
situează la coada clasamentului pe judeţe din punct de
vedere al numărului de persoane care şi-au depus cereri
sau dosare pentru diverse slujbe în străinătate.
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Concurenţă mare
pentru un post de profesor
suplinitor
Peste 350 de candidaţi se luptă pentru cele aproximativ
200 de posturi de suplinire disponibile în învăţământul
sălăjean pentru anul şcolar următor. Este vorba de
candidaţii care au promovat examenul de titularizare din
14 iulie şi care nu au fost repartizaţi pe post, precum şi de
cei care au obţinut minim 5 la concursul de suplinitori
organizat săptămâna trecută.
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De la 1 septembrie,
Ca în fiecare vară, numeroşi sălăjeni iau calea pădurilor de bună dimineaţă pentru a se întoarce, când soarele e trecut
mult de ora amiezii, cu coşuri pline cu ciuperci. Deosebirea dintre vara în curs şi cele trecute este că în plin an de criză
2010, gospodinele privesc culesul ciupercilor ca soluţie pentru o masă gratis pe care o pot oferi familiilor, asta dacă
nu pun la socoteală efortul fizic pe care îl presupune colindatul codrilor. Asta, deşi nu puţine sunt cazurile când
ciupercile otrăvitoare au curmat viaţa a familii întregi.
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În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Partener media:
Magazin Sălăjean

www.magazinsalajean.ro

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
ﬁlm la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va ﬁ introdus în urnă)

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Bolnavii cronici vor plăti
scump medicamentele

A oprit camionul în stâlp
Patruzeci de gospodării din localitatea
Treznea au rămas fără
curent electric, ieri, după
ce un camion a ieşit de pe
carosabil şi a intrat într-un
stâlp de înaltă tensiune,
pe care l-a rupt.
Purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Sălaj, Nadia
Şerban, a declarat, luni, că
incidentul nu s-a soldat
cu victime.
„O situaţie mai
ciudată s-a petrecut astăzi,
(luni, n.r.) în localitatea
Treznea, în urma căruia 40
de gospodării au rămas
fără curent electric. Din
cauză că un şofer şi-a lăsat
parcat camionul la
marginea drumului, fără
să îl asigure prin tragerea
frânei de mână, camionul
a luat-o la vale cu spatele
şi a intrat într-un stâlp de
înaltă tensiune. Impactul
a fost, totuşi, puternic,

încât stâlpul din beton s-a
rupt în două locuri ”, a
declarat purtătorul de
cuvânt.
Inginerul şef din
cadrul SC Electrica SA –
Sucursala Zalău,
Constantin Bălana, a
declarat că au fost
trimise deja echipe de
intervenţie la faţa
locului, care au reuşit în
cursul zilei de ieri să
remedieze situaţia. „Noi
am înlocuit stâlpul
electric şi am rezolvat
situaţia. Durează, însă,
mai mult întocmirea
documentelor în vederea
recuperării pagubelor de
la cel care a provocat
întreaga situaţie”, a spus
Constantin Bălana.
IPJ Sălaj a deschis o
anchetă, pentru stabilirea
cauzelor exacte şi a
împrejurărilor în care s-a
produs accidentul.
 M.M.

Toamna va veni cu veşti cât se poate de rele pentru
milioane de români. Este vorba de bolnavii cronici, care,
de la 1 septembrie, vor trebui să scoată bani din buzunar
pentru a-şi lua lună de lună medicamentaţia care le permite
îmbunătăţirea sau stabilizarea stării de sănătate.
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850.000 de lei pentru
asistenţii zălăuanilor cu
handicap grav
Municipalitatea a cheltuit în primul semestru al acestui
an aproape 850.000 de lei pentru plata asistenţilor
personali ai persoanelor încadrate în gradul I (grav) de
handicap, se arată în raportul Direcţiei de Asistenţă
Socială şi Comunitară (DASC) Zalău. Potrivit sursei
citate, numărul asistenţilor personali existenţi la nivelul
Zalăului este în continuă scădere.
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