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Din sezonul estival,

Radarele ﬁxe vor
reintra în funcţiune!

Din 15 iunie,

Sălăjenii pot depune dosare
pentru gratuitate la
fertilizarea in vitro
Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer a intrat
în linie dreaptă, iar Ministerul Sănătăţii a publicat pe
pagina de web www.ms.ro, în dezbatere publică, ordinul
privind aprobarea Normelor metodologice pentru
realizarea şi raportarea activităţilor speciﬁce în cadrul
subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer.
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Şomerii, aşteptaţi la târgul de
joburi
Prima ediţie a bursei lunare a locurilor de muncă pentru
şomeri va ﬁ organizată vineri, de la ora 9.00, în sediul din
Zalău al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Sălaj.
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Vicepreşedintele PNL Sălaj, Radu
Nistorescu, la „Rotisorul politic”:

„Să sperăm că românii nu o să
repete greşeala de acum trei ani”
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În Zalău, bolile rare nu vor
mai fi un subiect tabu

Şcoala Postliceală Sanitară ne
ia pulsul şi tensiunea în plină
stradă

PAGINA 5

www.magazinsalajean.ro

Repunerea în funcţiune a radarelor ﬁxe ar putea ﬁ realizată în sezonul estival, după cum a declarat comisarul şef Lucian
Diniţă, directorul Direcţiei Poliţiei Rutiere, în cadrul conferinţei de presă susţinută marţi, la sediul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Sălaj. De fapt, folosirea acestor aparate poate ﬁ adusă în legalitate, odată cu aprobarea legii
privind parteneriatul public-privat. "Au fost începute demersurile pentru reactivarea radarelor ﬁxe scoase din funcţiune
din aprilie 2009 pe motiv că sunt ilegale. Noile prevederi privind parteneriatul public-privat dau posibilitatea ca acestea
să intre în legalitate. Sperăm astfel ca, în sezonul estival, aceste aparate radar menite să depisteze contravenţiile şi
infracţiunile în traﬁc să ﬁe reactivate", a precizat Lucian Diniţă.
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Centrul pilot pentru boli rare de la Zalău va ﬁ inaugurat
în cea de-a doua parte a lunii iunie, lucrările de construcţie
şi dotare ﬁind, la această dată, pe ﬁnal. Deschiderea acestei
unităţi a fost posibilă în urma implementării proiectului
„Parteneriat Norvegiano-Român (NORO) pentru progres
în bolile rare” ﬁnanţat prin Programul Norvegian de
Cooperare şi Dezvoltare Sustenabilă în România.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.
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