Se pregătește o lege nouă
pentru concediile medicale

Concediul medical va ﬁ acordat, începând din 1 august,
în cel puţin două etape, împreună cu un plan de recuperare.
Potrivit unui proiect legislativ, medicii vor acorda
pacienţilor concediu medical pentru incapacitate temporară
de muncă în două etape.
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Chioșcurile goale –
mostre ale abandonului
urbanistic în Zalău
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78
de profesori

au promovat examenul
de Definitivat.

Munca “la gri” vă lasă fără
drepturi și vechime
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41 de profesori sălăjeni nu
au promovat Definitivatul
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Profesor eliminat din examenul de Titularizare
din cauza telefonului mobil
În judeţul Sălaj, la proba scrisă din cadrul Concursului
Naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din
unităţile de învăţământ preuniversitar, desfășurată,
miercuri 21 iulie, la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău
s-au prezentat 432 candidaţi (83,55%) din 517 candidaţi
înscriși. Au absentat 85 candidaţi, iar 46 dintre candidaţii prezenţi (10,64%) s-au retras din motive personale. Un
candidat a fost eliminat (din cauza telefonului care i-a sunat, în timpul probei). În total, 385 candidaţi au susţinut
proba scrisă. Subiectele și baremele de evaluare au fost
publicate, după ﬁnalizarea probei, de Centrul Naţional
de Politici și Evaluare în Educaţie, pe site-ul subiecte.edu.ro Primele rezultate vor ﬁ aﬁșate, în data de 27 iulie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Sălaj și
pe site-ul hp://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun
la Inspectoratul Școlar sau se transmit, prin mĳloace elec-

tronice, în zilele de 27 iulie, după aﬁșarea rezultatelor,
până la ora 21 și 28 iulie, până la ora 12. Rezultatele ﬁnale
se aﬁșează la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Sălaj și pe site-ul menţionat, anterior, în data de 3 august
2021. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă
determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se va realiza în ședinţe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Judeţean Sălaj, în
intervalul 4 – 5 august, după cum au transmis reprezentanţii Inspectoratului Școlar Judeţean Sălaj.
 F. N.

Ceramica de Zalău, vedetă
la Muzeul Astra din Sibiu
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Comuna Someș Odorhei
are stemă nouă
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