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Sindicaliştii din
administraţia publică
au hotărât declanşarea
conflictului de muncă
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Administraţie (FNSA), Valer Suciu, a declarat că s-a
hotărât declanşarea conﬂictului de muncă între FNSA şi
Guvern, din cauza situaţiei extrem de diﬁcile a
angajaţilor din administraţia publică.
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„Prima Casă” continuă
în 2011 cu bani mai puţini
Guvernul a decis ca programul “Prima Casă” să continue
şi în acest an, cu acelaşi nivel al cuantumului garanţiei de
stat, dar în limita unui plafon total de garanţii mai mic
decât anul trecut, de doar 200 milioane de euro.
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Sanitas Sălaj – preocupat
de nedeclararea infecţiilor
intraspitaliceşti
Neraportarea infecţiilor intraspitaliceşti este una din
problemele sistemului sanitar românesc care a atras
atenţia conducerii Sanitas Sălaj, ne-a declarat preşedintele
acestei organizaţii, Chelement Hodiş.
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Un număr de 11 cadre didactice sălăjene, din sutele care meditează elevii după orele de curs, plătesc impozit
la stat pentru veniturile obţinute din astfel de activităţi. Deşi, conform legislaţiei în vigoare, un meditator
activ trebuie să achite un impozit de maxim 1.280 de lei, pentru întreg anul în curs, majoritatea dascălilor riscă
să fie acuzaţi de evaziune fiscală.
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din ediţia tipărită.

Hegheduşul satului, suﬂetul „danţurilor” din şură şi
nunţilor de odinioară, mai „trăieşte” astăzi doar în
amintirile baciului Piroşca din Chilioara, apropiat al
Fraţilor Petreuş, cel care, o viaţă întreagă, le-a cântat şi a
„veselit” consătenii cu „ceatăra”.
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ARCA

Directorul general al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
din România, Ioan Silviu Leer, a declarat, miercuri, la
Zalău, că intenţionează să achiziţioneze, în acest an, 47
de autoturisme pentru toate ﬁlialele din ţară, printr-un
proiect naţional de formare de prim ajutor de bază,
ﬁnanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
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Hegheduşul satului, o
tradiţie ce „trăieşte” doar în
amintirile baciului Piroşca
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Mibrãria

Autoturisme pentru filialele
Crucii Roşii Române

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Autoturism în flăcări,
pe bulevard
Un autoturism taxi a luat foc din senin, ieri dimineaţă, în
timp ce şoferul aştepta culoarea verde la semaforul din
intersecţia din zona Scala.
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