Mereu în coada clasamentelor:

În luna februarie 2018, potrivit Direcţiei
Judeţene de Statistică Sălaj, câştigul salarial
mediu nominal brut, la nivelul judeţului a fost
de 3.478 lei/persoană. Câştigul salarial mediu
nominal net în judeţul Sălaj, în luna februarie
2018, a fost de 2.126 lei/persoană, în creştere cu
292 lei (+15,9 la sută) faţă de luna februarie 2017.
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Sălajul oferă salarii mai mici
față de majoritatea județelor
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Veşti de pe şantierele Zalăului:

Mobilizare generală pentru
finalizarea străzii Cloșca
în termenul stabilit

Au început lucrările de
reabilitare la trei blocuri
din Zalău
Au început lucrările la proiectele cu finanţare
europeană privind creșterea eficienţei energetice a
blocului de locuinţe A 96 și a blocurilor de locuinţe
C2 și C3 din municipiul Zalău. Potrivit unui
comunicat al municipalităţii, lucrările de reabilitare
termică care urmează să fie realizate la cele trei
blocuri constau în izolarea termică a faţadei,
închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie
termoizolantă, termo-hidroizolarea acoperișului,
izolarea
termică
a
planșeului
și
înlocuirea/modernizarea liurilor.
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Sute de job-uri, pentru tot
sălăjeanul șomer, la Bursa
Generală a Locurilor de Muncă
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600 puieți de stejar au fost
plantați pe Meseș
facebook.com/MagazinSalajean
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Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o
nouă rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

comunitatea din care fac parte.
Aceştia vor avea, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.
Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.

Expoziţie cu imagini inedite:

Călătorie imaginară
din viața unei familii din
Primul Război Mondial
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.6530;
USD 3.7620;
100 HUF 1.4997;

GBP 5.3397;
CAD 2.9880;
XAU 162.7664;

