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În doar trei săptămâni,

Peste 9.300 de sălăjeni
s-au vaccinat antigripal

Profesorii titulari
sălăjeni pot opta pentru
joburi în alte judeţe
Directorii unităţilor de învăţământ din judeţul Sălaj sunt
invitaţi, astăzi, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Sălaj, la o şedinţă de lucru privind planul de şcolarizare
şi metodologia privind mobilitatea personalului didactic
pentru anul şcolar 2011-2012.
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Cercetări extinse în cazul
şefului de la Ambulanţă
şi a celor doi angajaţi
Procurorii sălăjeni au dispus extinderea cercetărilor în cazul
managerului Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA) Sălaj,
Ioan Cordea, şi a celor doi angajaţi ai Serviciului rspectiv,
anchetaţi penal privind săvârşirea infracţiunilor de abuz
în serviciu contra intereselor publice, fals şi uz de fals.
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Scandal pentru o placă de
beton
Intrarea la două puncte comerciale din str. Simion
Bărnuţiu din Zalău a fost, ieri, aprig disputată de
proprietarul spaţiilor şi de reprezentanţii Primăriei
Municipiului Zalău.
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Sălăjenii sunt mai receptivi şi mai deschişi faţă de campania de vaccinare în acest sezon rece decât cu un
an în urmă, din 1 noiembrie, când au început vaccinările împotriva gripei şi până în prezent fiind
imunizate peste 9.300 de persoane.
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Furt din „cutia milei”
Sărăcia îi determină pe unii sălăjeni să întindă mâinile
şi să fure chiar şi din cutia milei, un asemenea incident
petrecându-se, luni după-amiaza, la Mănăstirea Bobota.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Sălaj, Maria Cristea, ne-a declarat că stareţul
lăcaşului de cult a sunat ieri la Postul de Poliţie din
comună, după ce şi-a dat seama că din cutia milei lipsesc
200 de lei, iar dintr-o altă încăpere – zece cruciuliţe a
căror valoare este estimată la 50 de lei. „Prejudiciul nu

este mare, dar gravitatea faptei rămâne”, a declarat
Maria Cristea.
Persoanele necunoscute au putut intra uşor în biserică
întrucât, ﬁind vorba de un lăcaş de cult, uşa este deschisă
pe timpul zilei, iar locul nu este supravegheat de niciun
sistem de monitorizare cu camere video.
Echipele IPJ Sălaj s-au deplasat la faţa locului, pentru
recoltarea de probe şi eventuale amprente. În acest caz,
IPJ a demarat o anchetă în vederea identiﬁcării şi
reţinerii persoanelor necunoscute, pentru recuperarea
prejudiciului, precum şi pentru stabilirea împrejurărilor
exacte în care s-a produs incidentul.
 M.M.

Farmaciştii sălăjeni aşteaptă
cu bucurie modificarea Legii
Farmaciei
Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Sălaj, Lucia Câlb,
ne-a declarat că toate aceste modiﬁcări ce ar putea ﬁ
aduse Legii Farmaciei sunt cât se poate de potrivite,
farmaciştii sălăjeni abia aşteptând ca ele să ﬁe aprobate şi
să intre în vigoare.
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Douăzeci de sălăjeni
au cotizat retroactiv la
sistemul public de pensii
pagina 5

Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga

Un porc dolofan
În perioada 8 noiembrie - 21 decembrie vor apărea taloanele de concurs.
Aceste taloane vor ﬁ decupate, completate citeţ, apoi trimise sau depuse (minim
două taloane) la sediul redacţiei “Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.
Data limită de primire a taloanelor: luni, 21 decembrie 2010.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de Crăciun”
va avea loc în data de 22 decembrie 2010.
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Porcul Gică de Crăciun

Nume................................................. Prenume .....................................................
Adresa..........................................................................................................................
............................................................................... Telefon.......................................

