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Zălăuanii fac cadou
Transurbisului câte
un abonament pe an

Profesorii primesc
(sau nu) banii de navetă
tot de la primării
Cadrele didactice navetiste care nu au locuinţă în
localitatea unde predau şi cărora autorităţile locale nu le
pot asigura o locuinţă beneﬁciază de decontarea navetei
între localitatea de domiciliu şi cea unde lucrează.
Acestea sunt prevederile unei noi măsuri tranzitorii în
sistemul naţional de învăţământ pentru aplicarea Legii
Educaţiei înainte de 1 septembrie 2011.
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În Sălaj,

Tot mai mulţi medici
şi asistente se pregătesc
să ia calea străinătăţii
Condiţiile de muncă deﬁcitare, subﬁnanţarea sistemului
sanitar şi salariile mici din Sănătatea românească au
făcut ca medicii şi asistentele din unităţile medicale
publice să simtă că le-a ajuns cuţitul la os. La fel ca în alte
judeţe, şi în Sălaj numărul personalului medical care ia
serios în plecarea în străinătate şi angajarea în spitalele din
restul ţărilor UE creşte de la o lună la alta.
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Spitalele din Sălaj –
controlate de inspectorii
sanitari
Toate spitalele din Sălaj sunt luate la puricat, în aceste zile,
de inspectorii sanitari, aceştia urmărind, printre altele,
modul în care se face sterilizarea şi curăţenia în unităţi, dar
şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare
pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare.
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Consilierii municipali au aprobat, luni, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Transurbis din Zalău. Din totalul
de 8,52 de milioane de lei prognozate de societate ca venituri, jumătate, respectiv, patru milioane de lei reprezintă
subvenţia alocată de primărie pentru susţinerea transportului public local. Altfel spus, 50 la sută din bugetul
Transurbis-ului este suportat din banii contribuabililor.
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Expoziţie de mărţişoare cu vânzare la

ACTIV PLAZZA

perioada 27.02.2011 - 02.03.2011

Magazin Sălăjean şi salonul ALLEN SPA

TE FAC FRUMOASĂ DE 8 MARTIE!
Decupează două taloane de concurs, depune-le în cutiile pentru anunţuri
Magazin Sălăjean amplasate la chioşcurile de ziare sau trimite-le prin poştă
la OP1 CP5 şi poţi câştiga:
Premiul I:
• un set complet de servicii constând în:
- tratament facial
- manichiură şi pedichiură Spa
- tuns şi coafat
Premiul II:
• o şedinţă de manichiură şi pedichiură Spa
Premiul III:
• tuns + coafat
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Data limită de primire a taloanelor - joi, 3 martie 2011. Tragerea la sorţi a câştigătorilor va avea loc în data de 7 martie 2011.
Nume........................................................... Prenume ......................................................................
Adresa................................................................................................................................................... Telefon.......................................

Înscrieri până la 25.02.2011
la: tel. 0260 602302
0753 661154
e-mail: oﬁce@activplazza.ro

