Angajaţii din Educaţie declanşează
protestele în speranţa unor
majorări salariale

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
(FSLI) a anunţat că a decis declanşarea protestelor,
primele manifestări urmând să aibă loc miercuri,
21 februarie, între orele 13 – 15, şi joi, 22 februarie,
între 10 şi 14, când sunt programate pichetări ale
sediul Ministerului Muncii.
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Suntem codașii României la
numărul de imobile vândute
și ipoteci înregistrate

Telefon: 0260 611364;
0360 566076; Fax: 0360 566067

O zălăuancă va arbitra la
Campionatul Mondial
Şcolar de Handbal
de la Doha
Fostă componentă de bază a echipelor de junioare
din cadrul Clubului Şcolar Zalău, în perioada când
şefă de catedră era Elena Tadici, Raluca Nicolae a
rămas aproape de sportul pe semicerc şi după ce a
încheiat perioada de junioarat.
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Revoltaţi şi cu banii luaţi:

Angajații APIA Sălaj și-au
primit salariile reduse
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Peste un milion de lei de la
bugetul judeţului pentru
activităţile de asistenţă socială
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Ne vindem ieftin:

Olivian Vădan

În ianuarie s-au vândut, în
ţară, mai multe imobile decât
anul trecut.
În luna ianuarie 2018, au
fost vândute, la nivelul
întregii ţări, 39.482 de
imobile, cu 16.315 mai multe
decît în ianuarie 2017, cele
mai multe în Bucureşti,
informează Agenţia Naţională
de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară.
Dacă în Bucureşti s-au
vândut 4.931 de imobile,
urmat de Iaşi cu 2.431 şi Cluj
cu 2.374, Sălajul cu 217
imobile vândute , alături de
Tulcea cu 185, sunt judeţele
care se situeză la coada
acestui clasament.
De asemenea, potrivit
sursei amintite, numărul
ipotecilor la nivel naţional, în
luna ianuarie 2018, a fost de

16.316, cu 5.406 mai mare faţă
de luna ianuarie 2017. Cu
toate acestea, în România,
judeţul cu cele mai puţine
operaţiuni de acest gen au
fost înregistrate luna trecută
în Sălaj – 31. Și la acest
capitol, Bucureştiul deţine
recordul de operaţiuni –
3.076, urmat de Cluj – 1.270 şi
Ilfov – 1.250. La polul opus,
se află judeţele Teleorman –
53, Gorj – 39.

Sălajul, în topul județelor
cu cele mai scăzute prețuri
la terenurile agricole
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.6609;
USD 3.7530;
100 HUF 1.4977;

GBP 5.2630;
CAD 2.9911;
XAU 162.6839;

