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44  mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo,,  
aapprroobbaattee  ddee  CCoommiissiiaa  
EEuurrooppeeaannăă  ppeennttrruu  IIMMMM--uurrii

SSăăllaajjuull,,  ffrruunnttaașș  llaa  
nnuummăărruull  ddee  fifirrmmee  rraaddiiaattee

@ Andreea Mureșan 
Schemele de ajutor de stat 

pentru IMM-uri, cu o valoare de 
4 miliarde de euro, coordonate de 
Ministerul Finanțelor, au primit, 
vineri, aprobarea Comisiei Euro-
pene. 

Programele se derulează prin 
Fondul Național de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici și Mijlocii (FNGCIMM), 
Fondul Român de Contragaran-
tare (FRC) și Fondul de Garantare 
a Creditului Rural (FGCR). “Apro-
barea de astăzi a Comisiei Euro-
pene se traduce simplu: încă 4 
miliarde de euro pentru econo-
mia românească! Lansarea noului 
program IMM INVEST PLUS va 
contribui la dezvoltarea econo-
miei românești, prin atragerea de 
capital cu cele mai mici costuri de 
finanțare de pe piață, pentru un 
număr estimat de beneficiari de 
aproape 25.000. Această schemă 
de ajutor de stat va permite păs-
trarea locurilor de muncă, va asi-
gura viabilitatea și va contribui la 
dezvoltarea activității IMM-uri-

lor și a întreprinderilor benefi-
ciare cu capitalizare de piață 
medie. Sprijinim mediul privat și 
vom continua să facem acest 
lucru, așa cum ne-am angajat de 
la bun început, IMM-urile fiind 
unul dintre principalii piloni ai 
dezvoltării economice”, a precizat 
Adrian Câciu, ministrul Finanțe-
lor. 

 

De luni, 12 septembrie, 
încep înscrierile în 
programul IMM INVEST 
PLUS 

 
Începând de luni, 12 septem-

brie, antreprenorii sunt invitați 
să se înscrie pe platforma 
www.imminvest.ro, pentru a ac-
cesa fondurile puse la dispoziție 
prin intermediul Programului 
IMM INVEST PLUS, utilizând 
oricare din componentele sale: 
IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO 
IMM INVEST, IMM PROD, GA-
RANT CONSTRUCT, INNOVA-
TION și RURAL INVEST. 

Ajutoarele de stat vor fi acordate 
sub forma de garanții pentru îm-
prumuturi și granturi ce vor aco-
peri comisionul de risc, precum și 
comisionul de administrare pe 
toată durata de valabilitate a ga-
ranției acordate, iar dobânzile 
aferente creditelor vor fi subven-
ționate pe o perioadă de până la 
12 luni. 

Prin schema de ajutor de stat 
pusă la dispoziție de către Minis-
terul Finanțelor și operaționali-
zată prin FNGCIMM, FRC și 
FGRC, plafonul de garantare al 
programului a fost majorat cu 
peste 10 miliarde de lei, la 17,75 
miliarde de lei, iar schema de aju-
tor de stat sub formă de granturi 
depășește 1,9 miliarde lei. 

Conform prevederilor Cadru-
lui temporar pentru acordarea 
ajutoarelor de stat, schema de 
ajutor de stat poate fi accesată 
până la data de 31 decembrie 
2022 și oferă accesul la finanțări 
de maxim 10 milioane lei pentru 
proiectele de investiții/beneficiar 
și de maximum 5 milioane pentru 
capital de lucru. 

Procentul de garantare poate 
atinge până la 90% din valoarea 
împrumutului. Durata maximă a 
finanțărilor va fi de 72 de luni 
pentru creditele de investiții și de 
36 luni pentru creditele/liniile de 
credit pentru capital de lucru. 

Ajutoarele de stat pot ajunge 
până la 500.000 Euro/întreprin-
dere/UAT, cu excepția domeniului 
producției primare de produse 
agricole, unde beneficiarii pot 
primi până la 62.000 euro/între-
prindere sau de 75.000 euro pen-
tru beneficiarii din domeniul 
acvaculturii și pescuitului.

@ Alina Rad 
În primele șapte luni ale acestui an, la nvelul jude-

țului Sălaj a crescut semnificativ numărul firmelor ra-
diate și al celor care și-au suspendat activitatea, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Potrivit celor mai recente statistici prezentate de 
ONRC, în 2022, din 1 ianuarie până în 31 iulie, în Sălaj 
au fost radiate 558 de firme, față de 451, în 2021. Nu-
mărul radierilor a crescut cu 23,73 la sută, procent care 
ne plasează pe locul doi la nivel național, după județul 
Gorj (24,75 la sută). Numai în luna iulie 2022, în Sălaj 
au fost radiate 66 de firme. 

La nivel naţional, numărul firmelor radiate a cres-
cut cu 8,87% în primele șapte luni din 2022, compara-
tiv cu perioada similară a anului trecut, ajungând la 
41.007 radieri. 

Tot din ianuarie până în iulie, 170 de firme din Sălaj 
și-au suspendat activitatea, față de 121, în perioada si-
milară a anului anterior. Doar în luna iulie, s-au înre-
gistrat 26 de suspendări de activitate. Astfel, numărul 
firmelor cu activitatea suspendată a crescut cu 40,5 la 
sută față de 2021. Procentul ne plasează pe locul 7 la 
nivel național. 

În schimb, a scăzut numărul profesioniștilor intrați 
în insolvență. Dacă în perioada ianuarie-iulie 2021 au 
intrat în insolvență 50 de profesioniști, anul acesta, în 
aceeași perioadă, s-au înregistrat 37 astfel de situații, 
scăderea fiind de 22 la sută. 

În primele șapte luni ale anului, se înregistrează și 
o creștere a numărului de firme nou înființate. Au fost 
înmatriculate 1014 persoane juridice, față de 952 în 
aceeași perioadă din 2021. În luna iulie, s-au înființat 
147 persoane juridice, marea majoritate SRL-uri, ur-
mate de PFA.

@ Andreea Mureșan 
Duminică, 11 septem-

brie, polițiștii Formațiunii 
Rutiere Cehu Silvaniei au 
depistat în trafic, în locali-
tatea Mineu, un tânăr care 
conducea un autoturism 
neîmnatriculat și cu 
număr fals de înmatricu-
lare, dar și fără ca acesta 
să dețină permis de con-
ducere. Ca să fie fapta 
faptă, era și puțin băut… 

Tânărul a fost depistat 
la ora 08:50, pe Drumul 
Comunal 9A, în localitatea 

Mineu, comuna Sălățig. 
”Tânărul nu poseda 

permis de conducere pen-
tru nicio categorie de au-
tovehicule. De asemenea, 
în urma verificărilor efec-
tuate s-a constatat faptul 
că, autoturismul era neîn-
matriculat, iar plăcuțele 
aparțineau unui alt auto-
vehicul. Șoferul, un tânăr 
de 21 de ani, din comuna 
Sălățig a fost testat cu apa-
ratul alcotest, rezultatul 
fiind 0,28 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Polițiștii 

rutieri au întocmit dosar 
penal și continuă cercetă-
rile sub aspectul comiterii 
infracțiunilor de con-
ducere fără permis, a unui 
autovehicul neînmatricu-
lat și cu număr fals de în-
matriculare”, precizează 
Biroul de presă al IPJ Sălaj.

Tânăr din Mineu, dosar penal 
pentru trei infracțiuni

@ Andreea Mureșan 
Sâmbătă, 10 septembrie, polițiștii Birou-

lui Rutier Zalău au întocmit un dosar penal 
pentru alcoolemie peste limita legală, unui 
bărbat din comuna Agrij, după cum infor-
mează Biroul de preasă al IPJ Sălaj. 

Conducătorul auto, un bărbat de 44 de 
ani, a fost depistat în timp ce conducea un 
autoturism pe Drumul Național 1F, în zona 
Meseș. 

Întrucât acesta emana halenă alcoolică a 
fost testat de polițiștii rutieri, rezultatul 
fiind 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Bărbatul a fost condus la o unitate medi-
cală unde i-au fost prelevate mostre biolo-
gice de sânge, în vederea stabilirii 
alcoolemiei. 

În cauză a fost întocmit dosar penal și se 
continuă cercetările, sub supravegherea uni-
tății de parchet competente.

Bărbat din Agrij, 
dosar penal 
pentru alcoolemie
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MMaarrțții,,  1133  SSeepptteemmbbrriiee  ––  
ZZiiuuaa  PPoommppiieerriilloorr

@ Alina Rad 
La mai puțin de o săptămână de când Graiul Să-

lajului a scris, în exclusivitate, despre copiii din 
Marca, Ip, Cosniciu și Nușfalău care nu au cu ce să 
ajungă la liceu, la Șimleu Silvaniei, și am cerut clari-
ficări din partea reprezentanților Guvernului în te-
ritoriu, problema a fost rezolvată. 

Luni, 12 septembrie, Instituția Prefectului a 
anunțat că CFR Călători a reintrodus în circulaţie 
trenurile de transport persoane de pe rutele Săcu-
ieni Bihor – Șimleu Silvaniei – Sărmășag – Jibou și 
Oradea – Șimleu Silvaniei – Jibou. 

“Reprezentanţii CFR Călători au confirmat, luni, 
pentru Instituţia Prefectului Sălaj, faptul că înce-
pând cu această dată (12 septembrie) au fost rein-
troduse în circulaţie trenurile de transport persoane 
de pe rutele Săcuieni Bihor – Șimleu Silvaniei – Săr-
mășag – Jibou și Oradea – Șimleu Silvaniei – Jibou. 

Prefectul judeţului Sălaj a convocat, luni, o întâl-
nire cu reprezentanţii Consiliului Judeţean, Inspec-
toratului Școlar Judeţean, operatorilor de transport 
judeţean de persoane, CFR Călători și primăriilor 
din Șimleul Silvaniei și comunelor limitrofe, pentru 
a analiza problema transportului elevilor din zona 
Șimleu Silvaniei, care fac naveta la unităţile de în-
văţământ din acest oraș. 

Reprezentantul principalei companii de trans-
port intrajudeţean ce operează pe o parte din rutele 
din zonă a precizat că, în condiţiile în care trenul de 

călători ce circula pe ruta Suplacu de Barcău – Șim-
leu Silvaniei a fost anulat în prima săptămână de 
școală, microbuzele companiei nu au putut prelua, 
în primele zile, toţi elevii care mergeau la Șimleu Sil-
vaniei. Ulterior însă, această problemă a fost rezol-
vată, prin suplimentarea mijloacelor de transport. 

În condiţiile reluării transportului feroviar, elevii 
care fac naveta se pot deplasa la Șimleu Silvaniei cu 
trenul”, a anunțat Instituția Prefectului Sălaj. 

În 9 septembrie, Graiul Sălajului a scris despre 
zecile de copii din comuna Marca, elevi la liceele din 
Șimleu Silvaniei, la care se adaugau și alți elevi na-
vetiști din Ip, Cosniciu și Nușfalău, care nu aveau 
mijloace de transport spre școală. 

De când au început cursurile, s-au descurcat cum 
au putut, cu ocazie, duși de părinți cu mașinile peste 
numărul legal de locuri, ori, dacă aveau noroc, într-
un microbuz de 16 locuri al unei firme private de 
transport, contractată de rafinăria de la Suplacu de 
Barcău pentru transportul angajaților. 

Problema transportului elevilor la Șimleu, adusă 
în atenția noastră de părinții copiilor, care ne-au 
cerut ajutorul, a apărut după ce singurul tren de că-
lători cu care elevii au făcut naveta până în vara aces-
tui an pe ruta Porț-Șimleu a fost scos din circulație. 

Am cerut lămuriri de la prefectul Dari Toma, care 
a promis că va căuta soluții. 

Am primit asigurări că problema s-a rezolvat din 
prima zi a acestei săptămâni.

@ Alina Rad 
Marți, 13 septembrie, sunt marcate Ziua Pompierilor din 

România și Ziua Informării Preventive. 
Cu prilejul acestor evenimente, ISU SMURD Sălaj orga-

nizează o serie de activități specifice, la care sunt invitați 
să participe toți cei interesați. 

Marți, 13 septembrie, în intervalul orar 09.00 – 16.00, 
se organizează „Ziua Porților Deschise”, în toate subunită-
țile de intervenție din județul Sălaj. 

De asemenea, în intervalul orar 09-16.00, în parcarea 
mall-lui Value Center Zalău, pompierii își vor prezenta au-
tospecialele și tehnica de intervenție specifică, folosită în 
gestionarea diferitelor situații de urgență. 

Tot în parcarea de la mall va exista un punct de infor-
mare cu ocazia Zilei de “Marți 13- Ziua Informării Preven-
tive”, unde vor fi desfășurate activități destinate copiilor și 
prezentate materiale informative din cadrul campaniilor 
naționale aflate în derulare. 

Sâmbătă, 10 septembrie, s-au împlinit 3 ani de existență 
a Punctului de Operare Aeromedical (POA) Jibou. 

În 2019, elicopterul SMURD ce deservește judeţele regiu-
nii de nord-vest a fost operaţionalizat, în cadrul unei cere-
monii în care au fost inaugurate și heliportul și baza 
aeromedicală, amplasate în cadrul unităţii de pompieri din 
localitate. 

 În cei trei ani de activitate, elicopterul SMURD din ca-
drul Punctului de Operare Aeromedical (POA) Jibou și-a do-
vedit din plin importanţa, iar realizarea, într-un viitor 
apropiat, a unui heliport pe una din clădirile Spitalul Ju-
deţean de Urgenţă Zalău va însemna, cu siguranţă, o efi-
cientizare a intervenţiilor aeriene de salvare a vieţilor 
omenești.

@ Andreea Mureșan 
Duminică dimineața, la ora 07:18, un tânăr de 

29 de ani din Zalău a intrat în parapetul podului din 
cartierul Porolissum. 

Polițiștii Biroului Rutier Zalău au intervinit la ac-
cidentul de circulație și au constatat că șoferul pier-
duse controlul asupra direcției de deplasare și a 
intrat în parapetul unui pod, după care a ricoșat 
într-un autovehicul parcat în apropiere. 

În urma impactului au rezultat doar pagube ma-
teriale, însă la testarea șoferului cu aparatul alcol-

test, rezultatul a fost o alcoolemie de 0,93 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. 

”Având în vedere rezultatul testării, polițiștii i-
au adus la cunoștință obligativitatea de a se su-
pune prelevării de mostre biologice, în vederea 
stabilirii alcoolemiei în sânge, însă acesta a refu-
zat. 

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cer-
cetările pentru refuz de prelevare de mostre biolo-
gice, faptă prevăzută de art.337 din Codul penal”, 
informează Biroul de presă al IPJ Sălaj.

De bună dimineața: băut bine, a intrat în parapetul podului din Porolissum
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ÎÎnncceeppee  FFeessttiivvaalluull  
IInntteerrnnaațțiioonnaall    
ddee  FFoollcclloorr    
„„LLaa  FFâânnttâânnaa  DDoorruulluuii””

TTiinneerriiii  ttaalleennttaațții,,  
aașștteeppttaațții  ssăă  ppaarrttiicciippee  llaa  
FFeessttiivvaalluull  ccoonnccuurrss  
„„MMâânnddrruu  CCâânntteecc  SSăăllăăjjeeaann””

@ Alina Rad 
Festivalul concurs judeţean de interpretare a cântecului popular 

„Mândru Cântec Sălăjean” ajunge anul acesta la cea de-a XIII-a edi-
ție. Scopul concursului este de a descoperi și promova tinere ta-
lente, punerea în valoare a cântecului popular autentic și 
introducerea lui în circuitul de valori spirituale, prezentarea neal-
terată a frumuseţii costumului popular din zonele folclorice din ju-
deţul nostru. Concursul se desfășoară pe trei secțiuni: soliști vocali, 
soliști instrumentiști, soliști vocali și instrumentiști preșcolari și 
clasele I-IV. 

În 6 noiembrie se va desfășura, la sediul Centrului de Cultură 
și Artă al Judeţului Sălaj, în sala „Porolissum”, festivalul concurs 
de interpretare a cântecului popular sălăjean, pentru tineri soliști 
vocali amatori din judeţ, dotat cu trofeul „Mândru Cântec Sălă-
jean”. 

Concursul se adresează tinerilor interpreţi (amatori) de muzică 
populară – soliști vocali. Concurenţii vor fi împărţiţi în două grupe: 
clasele V-VIII și clasele IX-XII. Participanţii vor prezenta două me-
lodii specifice zonelor etnofolclorice ale judeţului Sălaj (doină, ba-
ladă), una fără acompaniament de orchestră și a doua (cântec de 
joc) cu acompaniament orchestral. Pentru participanţii cuprinși în 
grupa claselor V-VIII este obligatoriu doar cântecul de joc specific 
zonelor etnofolclorice ale judeţului Sălaj (nu vor interpreta doină 
sau baladă). 

Tot în 6 noiembrie se va desfășura și festivalul concurs de in-
terpretare a cântecului popular sălăjean, pentru tineri soliști in-
strumentiști, amatori, din judeţ. Concurenţii vor fi împărţiţi în 
două grupe: clasele V-VIII și clasele IX-XII. Participanţii încadraţi 
în grupa clasele V-VIII vor prezenta o piesă populară specifică ju-
deţului Sălaj, iar cei încadraţi în grupa clasele IX-XII câte două piese 
specifice judeţului Sălaj. 

În 4 noiembrie, se va desfășura, în aceeași locație, festivalul 
concurs de interpretare a cântecului popular sălăjean, pentru preș-
colari și elevi din clasele I-IV, soliști vocali și instrumentiști amatori 
din judeţ, dotat cu trofeul „Mândru Cântec Sălăjean”. Concursul 
se adresează tinerilor interpreţi (amatori), de muzică populară – 
soliști vocali și instrumentiști, preșcolari și elevi din clasele I-IV. 
Concurenţii vor fi împărţiţi în două grupe: preșcolari și elevi din 
clasele I-IV. Participanţii încadraţi în grupa preșcolari vor prezenta 
o melodie cu specific zonelor etnofolclorice judeţului Sălaj. Parti-
cipanţii încadraţi în grupa clasele I-IV vor prezenta o melodie cu 
specific zonelor etnofolclorice judeţului Sălaj. 

Câștigătorii vor fi recompensați cu premii în bani, a căror va-
loare pornește de la 50 de lei, penru mențiuni, și ajunge la 300 lei 
pentru premiul I. 

Laureații acestui festival concurs au posibilitatea să fie promo-
vați, colaborând și participând la spectacolele Ansamblului Folclo-
ric „Meseșul” al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în 
condițiile impuse de instituție. 

Pentru toate secțiunile, înscrierile se pot face până în data de 
31 octombrie, la Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Sălaj, 
Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 12, tel./fax 0260-612870 sau e-
mail: caietesilvane@yahoo.com sau cristimoldovan78@yahoo.com.

@ Alina Rad 
Orașul Șimleu Silvaniei va găz-

dui, în perioada 16-19 septembrie, 
Festivalul Internațional de Folclor 
pentru Românii de Pretutindeni 
”La Fântâna Dorului”. Aflat la cea 
de-a XX-a ediție, acest festival va 
aduce în orașul de sub Măgură 
peste 400 de copii și tineri din țară 
și din comunitățile de români din 
diaspora istorică. 

Evenimentul are ca scop promo-
varea și valorificarea culturii tradi-
ționale în rândul iubitorilor de 
frumos și propune întărirea ideii de 
unitatea a românilor, de păstrare a obiceiurilor și 
tradițiilor, a limbii și culturii românești, atât în țară 
cât și în afara granițelor. 

Vineri 16 septembrie, va avea loc o paradă por-
tului popular, urmată de trei zile de spectacol susți-
nut de către formațiile participante. 

Manifestarea la care vor lua parte iubitorii de fol-

clor este organizată de Ministerul Educației, Inspec-
toratul Școlar Județean Sălaj, Palatul Copiilor Zalău, 
Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei, în parteneriat cu 
Asociația Culturală La Fântâna Dorului, Primăria 
Orașului Șimleu Silvaniei, Guvernul României, Mi-
nisterul Afacerilor Externe, Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni.
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SSăă  nnee  ccuunnooaașștteemm    
SSppiittaalluull  JJuuddeețțeeaann::  
UUrroollooggiiaa  șșii  pprrooffeessiioonniișșttiiii  
mmeerreeuu  llaa  ddaattoorriiee

PPaacciieennțțiiii  nnuu  ppllăătteesscc  
tteessttuull  aannttii––CCoovviidd--1199  llaa  
iinntteerrnnaarreeaa  îînnttrr--uunn  ssppiittaall

@ Andreea Mureșan 
”Este condusă de către medicul 

urolog Juravle Bogdan Ioan și are 
în componență o echipă specialiști 
tineri, talentați: dr. Alb Alexandra, 
dr. Hodor Tudor și dr. Hârdo Va-
sile Vlad, de 11 asistenți medicali, 
patru infirmiere, trei îngrijitoare 
de curățenie și un registrator me-
dical. Oameni cu suflet, profesio-
niști, capabili împreună, ca 
echipă, să depășească orice obsta-
col și să îmbunătățească viața pa-
cienților noștri. Echipa medicală 
se specializează în mod continuu, 
pentru a oferi servicii urologice 
personalizate, de ultimă generație 
și de cea mai înaltă calitate tuturor 
pacienților pe care îi tratează”, 
spun reprezentanții Spitalului Ju-
dețean de Urgență Zalău în pre-
zentarea secției Urologie din 
cadrul unității spitalicești. 

Urologia este o specialitate 
chirurgicală care se ocupă de diag-
nosticarea și tratamentul afecțiu-
nilor benigne și maligne ale 
tractului urinar și a sistemului re-
productiv masculin, fiind una din-
tre ramurile chirurgicale intens 
tehnologizate datorită abordării 
sale endoscopice și laparoscopice 
minim invazive. 

În ultimii ani, acest tip de teh-
nologie a fost implementat și la 
Secția Urologie a Spitalului Jude-
țean de Urgență Zalău datorită 
dotărilor realizate cu sprijinul 
Consiliului Județean Sălaj și a im-
plicării colectivului secției. Astăzi, 
Secția dispune de cele mai mo-
derne echipamente și aparatură 
medicală: turn de laparoscopie 3D 
Storz cu trusă de chirurgie lapa-

roscopică; truse de chirurgie pen-
tru operaţii urologice clasice; 
truse pentru operaţii de endouro-
logie joasă (rezecţie transuretrală 
a prostatei sau vezicii urinare, ure-
trotomie optică, litotriţie vezi-
cală); truse pentru operaţii de 
endourologie înaltă (ureteros-
coape rigide de diferite dimen-
siuni, ureteroscop flexibil 
explorator și operator); trusă pen-
tru operaţii percutanate; surse de 
litotriţie Holmium laser (Storz, 
Dornier); ecografe de ultimă gene-
raţie cu 3 tipuri de sonde Doppler 
și transductor endorectal și trans-
ductoare intraoperatorii. 

În cadrul secției se efectuează 
intervenții urologice laparosco-
pice 2 D și 3D (ex. nefrectomie ra-
dicală, prostatectomie radicală), 
intervenții de endourologie joasă 
și înaltă pentru patologia benignă 
și malignă a aparatului urinar (pa-
tologie urologică – renală, de tract 
urinar superior, vezica urinară, 
prostată, organe genitale externe 
și de glanda suprarenală). 

Această structură a SJU Zalău 
a funcționat sub formă organiza-
torică de Compartiment până în 
iunie 2021, când, din dorința de a 
evolua și de a asigura asistență 
medicală pentru cât mai mulți pa-
cienți cu patologie din sfera urolo-
gică din județ și nu numai, a fost 
transformat în Secție. 

În prezent, secția dispune de 
25 de paturi și este condusă cu dă-
ruire de renumitul medic Juravle. 

În fiecare săptămână, con-
ducerea Spitalului Județean va 
prezenta câte o secție, dotările și 
personalul care asigură serviciile 

medicale. Demersul a fost făcut 
din dorința a afla o lume întreagă 
că munca în echipă este esenţială 
pentru succesul unității sanitare. 

”<Nimeni nu poate fluiera o 
simfonie. E nevoie de o orchestră 
întreagă>, după cum spunea H.E. 
Luccock. Munca în echipă repre-
zintă abilitatea de a lucra îm-
preună eficient pentru atingerea 
unor obiective comune organizaţ-
ionale. Rolul nostru, al unui spital 
este să contribuim activ la menţi-
nerea stării de sănătate a populaţ-
iei și la creșterea calităţii vieţii 
pacienților. Misiunea noastră este 
asigurarea prestării unui act me-
dical de calitate, într-un mediu 
sigur și confortabil. 

Avem personal medical profe-
sionist, alături de care stabilim 
priorităţile și direcţiile de acţiune 
încât să îmbunătăţim continuu ca-
litatea actului medical, iar pacien-
tii să beneficieze întotdeauna de 
cele mai bune îngrijiri medicale. 
Am avansat, am învăţat și în-
văţăm, iar astfel am avut o evo-
luţie plină de provocări și realizări 
pe măsură. Asemenea unui destin 
uman, colectivul spitalului, cu cei 
1398 de salariați pe care îi avem 
azi, a parcurs diverse etape, dar 
din toate am extras lecții de viață 
și principii pe care le-am promo-
vat în profesie.  Echipa Spitalului 
Județean de Urgență Zalău este o 
echipă cu un scop comun- îngriji-
rea PACIENȚILOR NOȘTRI și este 
o echipă în cadrul căreia relațiile 
sunt bazate pe încredere și profe-
sionalism”, spun reprezentanții 
Spitalului Județean de Urgență 
Zalău.

@ Andreea Mureșan 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a aprobat 
un Ordin de ministru privind unele măsuri ce se 
aplică de unitățile sanitare, în situații de risc epi-
demiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. În 
acest sens, pacienții trebuie să știe că nu vor plăti 
testarea la internarea în spital. 

Conform documentului, în vederea prevenirii și 
limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale, 
unitățile sanitare publice pot organiza testarea 
pacienților pentru detecția infecției cu virusul 
SARS-CoV-2, în cadrul activității de screening la 
internare. 

„Costurile activității de screening sunt supor-
tate de unitatea sanitară publică din venituri pro-
prii. Managerii unităților sanitare publice au 
obligația de a dispune măsurile necesare în vede-
rea asigurării accesului pacienților în unitățile sa-
nitare publice, precum și accesului acestora la 
serviciile medicale, fără prezentarea rezultatului 
unui test pentru detecția infecției cu virusul 
SARS-CoV-2”, transmite Ministerul Sănătății. 

Nerespectarea acestor prevederi de către mana-
gerii unităților sanitare publice constituie cauză 
de încetare a contractului de management, con-
form Legii nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății.
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Taloane

SC IAZUL V&V SRL-PRODUCĂTOR DE CIUPERCI 
angajeaza: 

•persoană responsabilă pentru preluare comenzi, avizare și 
facturare.  

Cerințe: operare calculator (Word, Excel), cunoștințe de contabil-
itate primară, cunoscător de limba engleză, abilități de comunicare, 
persoană responsabilă și serioasă. 
•Ferma din Hereclean care se ocupă cu creșterea de pui pentru 
carne caută electrician. 
 

Așteptăm CV-urile la adresa: iazulvv@gmail.com 
Pentru detalii la tel.0751141750 și 0751186132.

VÂND CĂRBUNE 
LIGNIT!!! 

 

Ofer factură! 
 

ASIGUR TRANSPORT 
ÎN TOT JUDEŢUL! 

 

Telefon 
0722 692316.

•Închiriem spații de 
depozitare și de 

producție, diferite 
dimensiuni în 

Orașele  
ZALĂU și JIBOU. 

•ANGAJĂM ZIDARI. 
TELEFON 

0744619400

Angaj]ri
Curăţătoria SuperClean 

Mall caută pentru angajare 
persoană cu experienţă la căl-
cat. 

Salar motivant!  
Pentru mai multe detalii: 

0744607536. 
(294) 

———————————— 
Curăţătoria SuperClean anga-

jează manipulant covoare , la se-
diul de pe Strada Morii nr 1 D, 

Informaţii la telefon 0737 770 
780. 

 (297) 
———————————— 
Angajăm recepționer și asis-

tent medical la Cabinet medical 
medicină dentară dr. Maja Adela. 
Telefon 0743157308, 
0771264224 

(300) 
———————————— 
Angajez femei și bărbaţi. 
Angajez șofer categ. B. 
Telefon 0745 500460. 

(302) 

Vând spaţiu comercial parter 
bloc Crișeni 75 mp+ 75 mp vis-a-
vis de bloc ANL. Telefon 0749 
367439. (T) 

———————————— 
Vând cărbune lignit, asigur 

transport în judeţ, azotat și com-
plex, sămânţă porumb, uruiala. 
Telefon 0722 692316. (T) 

———————————— 
Vând iepuri pitici cap de leu 

50 lei,rex pitic 70 lei. Telefon 
0748209551.  (T) 

———————————— 
Vând spaţiu comercial 25 

mp+12,5 mp terasă, acces pe bu-
levard, central. .Telefon 0749 
367439.  

(T) 
———————————— 
Vând teren intravilan în satul 

Coșeiu, 51 ari, zona Braniște. Te-
lefon 0752 946686. 

(T) 
———————————— 
Vând garaj str. Vișinilor, 

Zalău. Telefon 0744 538688. 
(T) 

———————————— 
Vând pălincă de prune 200 l, 

52 grade, 25 lei. telefon 0744 
505473.  

(T) 
———————————— 
Vând costume naţionale în 

stare foarte bună, vechi de 100 
ani. Telefon 0747 353934.  

(T) 
———————————— 
Vând casă cu anexe, pământ, 

central în Cizer. Telefon 0753 
788941.  

(T) 

”nchirieri
Primesc bărbat în chirie. Tele-

fon 0260 611303. 
  (296) 

Primăria Orașului Jibou anunţă intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ): PLAN URBANISTIC 
ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONA STRĂZII RONEI, pe imobil format 
din terenuri proprietatea Orașului Jibou și proprietate privată, situate în intavilanul orașului Jibou, str. Ronei. 

 
  INIŢIATOR/BENEFICIAR PUZ:  

UAT ORAȘ JIBOU 
Conform P.U.G. al Orașului Jibou, în vigoare, zona studiată este situată în intravilanul localității Jibou, U.T.R. exist-

ent: “LC” – zonă mixtă de locuințe și activități complementare de comerț și servicii cu regim de înălțime maxim P+1 sau 
D+P+M. 

Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru conversia zonei din LC - zona mixtă de locuințe și 
activități complementare de comerț și servicii P+1, D+P+M, în zona IS – instituții și servicii. 

Zona va putea fi utilizată pentru construirea clădirilor cu destinația de instituții, unități de învățământ, servicii, 
administrative, comerț, etc.. 

Observaţiile, opiniile şi sugestiile se pot depune în scris la Centrul de Relații cu Publicul din cadrul Primăriei 
Orașului Jibou sau pe adresa de email primaria_jibou@yahoo.com până în data de 27.09.2022 iar răspunsurile la acestea se 
vor publica pe site-ul oficial al instituției (www.primariajibou.ro) până în data de 04.10.2022. Documentele aferente propu-
nerilor PUZ pot fi consultate la biroul  de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primăriei – persoană responsabilă 
Dan Bogdan Opriș . 

Propunerile acceptate rezultate în urma sugestiilor şi observaţiilor cetăţenilor vor fi incluse în documentaţia de 
elaborare  PUZ. 

Etapele următoare ce urmează a fi parcurse în procesul de elaborare și aprobare a documentației mai sus menționate 
sunt: 

- implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor, prin informarea și consultarea publicului cu privire la 
propunerile elaborate (anunțuri mass-media, site-ul Primăriei, dezbateri publice, etc.); 
- implicarea publicului în etapa aprobării planului, prin publicarea în presa locală și pe site-ul propriu a anunțului 
referitor la aprobare PUZ, însoțit de textul integral al proiectului de hotărâre și referatul biroului  de urbanism 
și amenajarea teritoriului; 
- implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ – posibilitatea  permanentă a publicului de a exprima 
sesizări referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate.  

 
Toate etapele menționate vor respecta termenele prevăzute de legislația în vigoare și de Regulamentul local de im-

plicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a terioriului și urbanism în orașul Jibou, aprobat prin 
HCL. nr. 23 din 27.03.2012.

Cu inimile zdrobite de durere, anu-
nţăm trecerea în nefiinţă a celui care 
a fost minunat soţ, tată, socru și 

bunic 

OPRE IULIAN 
81 ani. 

Neputincioși  în fața suferinței nu ne ră-
mâne decât să ne rugăm pentru odihna su-
fletului tău bun și să aprindem câte o 
lumânare care să-ți lumineze calea spre li-

manul fericirii veșnice. 
Slujba de înmormântare va avea loc 

miercuri, 14 septembrie 2022, ora 14,30 la 
Capela Centrală Zalău. 

Vei ramâne veșnic în sufletele noastre! 
 
Dumnezeu să te odihnească în pace! 

 
Familia indoliata 

 

(301) 

Decese

V

Societate comercială  
Angajăm pentru depozit de 

alimente: 
 

- ȘOFER CATEG.B, C 
- MUNCITOR 
NECALIFICAT 

- ELEVI pe perioada 
vacanței. 

 
Asigurăm cazare gratuită  

pentru cei care nu au posibilitatea 
să facă naveta. 

 
RELAȚII LA TEL:  

0744865581.
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Agen[ie de turism 
Transport persoane

EURO POP
agen[ie de turism  

\i transport persoane

PLEC}RI ZILNICE
Zal]u BUDAPESTA (Aeroport) 
PLECARE DIN ZAL}U LA ORELE 
6:00 \i 22:00 din Autogara Zal]u 
PLECARE DIN UNGARIA LA ORELE 
9:00 \i 19:00 din Autogara Nepliget

VACAN{E |I EXCURSII, BILETE DE 

AVION |I AUTOCAR, ASIGUR}RI

Telefon: 0744-116-138  
(RO) 0670-2109115,  
0670-501-2924(HU)

Firm]  
de cur][enie

FIRST CLEAN 
0260-610666, 0757-900446; 

www.firstclean.ro

SERVICII

SC PROELECTRO SRL 
v] pune la dispozi[ie  

serviciile sale:
Instalare sisteme: 
- alarm] 
- supraveghere video 
- semnalizare incendiu 
- Control acces 
- Depanare TV 
Ne g]si[i ’n Zal]u: strada 

Cri\an, bloc V2, apartament 3 
\i la num]rul de telefon: 
0260-661-408 sau pe e-mail: 
proelectro_zalau@yahoo.com

TAXI

GOLD MESE| TAXI
Num]r gratuit: 0800800945; 

0260-617771;  
0745862786; 0767296325

ASIGUR}RI

Cea mai longeviv] firm] de 
brokeri, din Zal]u, v] st] la 
dispozi[ie cu serviciile sale: 

- ’ntocmire de poli[e 
RCA, CASCO 

- asigur]ri de via[] 
- asigur]ri locuin[e 

- mediere daune 
Totul la pre[uri avantajoase. 

Informa[ii la telefon: 
0260-610-700, 0747-276155, 

0744-774-595

Cabinete 
Stomatologice

Cabinet Medicin] Dentar] 
DR. Adela Maja 

Urgen[e - NONSTOP
Cabinetul s-a mutat deasupra 

parcului Central l`ng]  
magazinul de mobil]  

ALTANA. 
Telefon: 0743 - 157308

PIZZERII

LA VERA PIZZA 
La comenzile ce depășesc 40 

de lei, transport gratuit în 
Zalău. Ofertă 5+1gratis sau 

la 2 pizza Family sau 2 la 
metru un suc la 2 l gratuit 

 
 Str. Ogorului nr. 6 , Sarmaș.  

Telefon: 0751-424581

Magazinele  
CIPRICOM

Cosmetice Perla —> 09:00-20:00 

Juc]rii Zahana —> 09:00-19:00 

Magazin Autogar] —>09:00-19:00 

Magazin C. Armatei -> 09:00-20:00

TRADUC}TORI

MICHAEL  
WERNER

Tudor Vladimirescu (Flor]ria  

Orhideea), Rom`na\i nr. 290

Telefon: 0745 - 535000

Num]rul 7657 din 13.9.2022

Centrul Medical  
VIVERE MED CLINIQUE

V] ofer] o gam] larg] de servicii medicale la ’nalte standarde 
de calitate si tehnologie de ultim] or].  

In Cadrul centrului medical g]si[i urm]toarele specialit][i:

Loca[ie - Complex Manager  
(In spate la Prim]ria Zal]u

Stomatologie
Dr. Camelia P]durean - medic specialist ’n chirurgie dento-al-

veolar]. 
Telefon: 0754 838 307

Dr. Fersedi Teodora Maria - medic specialist Endodont - medic 
dentist 

Telefon: 0741 188 604

Chirurgie General]
Dr. Daniel Ispas - medic specialist chirurgie general]. 

Afec[iuni tratate: proctologie, hemoroizi, fisuri anale, fistule pe-
rianale, varice, tratamente f]r] opera[ie. 

Telefon: 0748 635 555

Dermatologie
Dr. Stefancu Meda - medic specialist dermatologie estetic]. 
Telefon: 0744 698 437

Graiul Sălajului este editat de  SC. Manager S.R.L. 
Adresa: B-dul. Mihai Viteazul nr. 1, corp de legătură D, Ap. III B 

Zalău 4700, Sălaj, România

Responsabilitatea juridică pentru conținutul 
articolelor aparține autorilor acestora, conform art. 205 
și 206 C.P. În cazul citatelor, responsabilitatea juridică 
revine, de asemenea persoanelor care fac afirmațiile.

Contact: Fix - 0260-611.320; 0742-107691 
      Fax - 0260-612.479 
      E-mail - graiulsj@unisys.ro

COMPOSESORATUL CRISTOLŢ 
ORGANIZEAZĂ 

LICITAŢIE 
în data de 16.09.2022, ora 12,00,  

pentru exploatarea și valorificarea a 787,85 mc 
de masă lemnoasă, conform APV.  

 
Informaţii suplimentare la telefon 0736 452283.
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CCuurrss  ddee  BBrrookkeerraajj  ddee  aaffaacceerrii,,  
oorrggaanniizzaatt  ddee  CCaammeerraa  ddee  
CCoommeerrțț

••  MMaanniippuullaanntt    
••  MMeeccaanniicc  
••  EElleeccttrriicciiaann  
••  OOppeerraattoorr  ttrraattaammeenntt  tteerrmmiicc

Se oferă:  
salariu motivant, bonuri de 
masă, decontare transport. 

 
Detalii la tel. 0744 65 63 99.

SSCC  UUNNIIVVEERRSSAALL  SSAA  CCRRIIȘȘEENNII  

ANGAJEAZĂ

--  MMeeccaanniicc  mmaașșiinnii  ddee  ccuussuutt  
--  MMuunncciittoorrii    ccoonnffeeccțțiioonneerrii  
--  MMaanniippuullaanntt      
    pentru secțiile din  Zalău,  Jibou și Crasna   

Fabrica de Confecții UNIVERSAL CO 
 

ANGAJEAZĂ:

CV- urile se trimit la adresa  de  
e-mail: teodora.peczer@silvaniatraditional.ro 

relații la telefon  0720 777 237.

@ Alina Rad 
Camera de Comerț și Industrie 

a României și TradeX – Transfer 
Afaceri organizează curs de Broke-
raj de afaceri. Acesta se va des-
fășura în perioada 20-23 septembrie, online, prin 
platforma Zoom. 

Acest curs este potrivit pentru orice antrepre-
nor/CEO/CFO care dorește să își consolideze cunoș-
tințele de afaceri, mai cu seamă celor care doresc să 
profite de oportunitatea pe care intermedierea vân-
zărilor și cumpărărilor de afaceri o reprezintă în 
acest moment pe piața din România. 

Cursul propus aduce plusvaloare și companiilor 
care doresc să acceadă spre grupuri internaționale 
de afaceri sau care doresc să aprofundeze modalită-
țile de dezvoltare a propriei afaceri, prin vânzarea 
acesteia sau cumpărarea unei alte afaceri. 

Cursul organizat de Camera de Comerț și Indus-
trie a României și TradeX este oferit în exclusivitate 
în România, modulele fiind acreditate de către In-
ternational Business Brokers Association. TradeX 
creează o nouă nișă pe piața de business din Româ-
nia – prin diversificarea strategiilor de ieșire actuale 
(insolvență si faliment), bazată pe parteneriate pu-
ternice cu organizații vest-europene, specializate în 
realizarea transferurilor de afaceri. Vânzarea și cum-
părarea de afaceri sunt strategii populare în Europa 
– anual, peste 300.000 de companii și peste 2 mi-
lioane de angajați sunt transferați odată cu acestea. 

Cursanții vor dobândi noi abilități și beneficii pe 
zone precum specializarea în vânzarea, cumpărarea 
și transferul de afaceri; analizarea unei afaceri de 

către un investitor; pregătirea unei afaceri pentru 
vânzare, cu un preț corect; promovarea afacerii în 
mod eficient, folosind tehnicile și canalele potrivite; 
pașii legali pentru a vinde sau cumpăra o afacere; 
acces la instrumente digitale pentru promovarea și 
evaluarea afacerilor; acces la o comunitate euro-
peană și globală de experți și antreprenori activi în 
domeniul brokerajului de afaceri. 

Cursul va fi susținut de către experți în domeniu 
și este coordonat de către Dan Crivăț, fondator și 
COO TradeX – Transfer Afaceri, membru al Interna-
tional Business Brokers Association, având o expe-
riență de afaceri relevantă de peste 25 de ani, atât 
în România, cât și în Statele Unite ale Americii. 

Perioada de desfășurare  a cursului de Brokeraj 
de afaceri este 20-23 septembrie, între orele 09.00-
16.00, cu pauză de prânz. 

Absolvirea cursului depinde de promovarea exa-
menelor aferente fiecărui modul în parte. 

Diploma obținută este eliberată sub egida Inter-
national Business Brokers Association, fiind astfel 
recunoscută în comunitățile de afaceri din Europa și 
America. 

Tariful de participare la curs este de 890 lei + 
TVA. 

Cei interesați se pot adresa pentru detalii Came-
rei de Comerț și Industrie Sălaj, strada Corneliu Co-
posu nr.3, Zalău, număr de telefon 0260 661030, 
e-mail ccisalaj@ccisalaj.ro


