
Romii din Sălaj sunt
aşteptaţi la Bursa
locurilor de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
organizează astăzi o nouă ediţie a bursei de locuri de muncă
destinată persoanelor de etnie romă. În acest an, bursa va fi
organizată în Jibou, la Casa de Cultură Orăşenească, şi în Şimleu
Silvaniei, la sediul agenţiei locale. Au fost alese aceste localităţi
datorită numărului mare de romi care locuiesc în zonă.
Acţiunea va începe la ora 9,00. Au fost contactaţi în vederea
participării la bursă un număr de 43 de agenţi economici din
care şi-au anunţat participarea 15, oferind un număr de 153
locuri de muncă, 86 în Jibou şi 67 în Şimleu. Domeniile în care
sunt oferite locurile de muncă sunt construcţii, confecţii
îmbrăcăminte şi încălţăminte, comerţ, tâmplărie şi agricultură.

Începând cu anul 2005, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă a organizat şi desfăşurat “Caravana ocupării
pentru romi”, cu scopul informării asupra drepturilor şi
obligaţiilor pe care aceştia le au, precum şi asupra beneficiilor pe
care le pot obţine dacă se încadrează în muncă. În acest an au
fost vizitate 24 de comuniţăţi de romi, la întruniri participând
415 persoane.Au fost înscrise cu această ocazie în baza de date
62 persoane, şi au fost programate a fi cuprinse în măsuri active
87. De asemenea, au fost angajate 8 persoane.

Ţinând cont de complexitatea problemelor cu care se
confruntă persoanele de etnie romă, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj (AJOFM) continuă să sprĳine,
prin serviciile sale, acest grup ţintă.

Încă din anul 2003, AJOFM - Sălaj organizează anual Bursa
locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă. Astfel,
în anul 2003 au fost încadraţi prin această acţiune 7 persoane
de etnie romă, în anul 2004 - 9, în 2005 - 10 , în 2006 - 9
persoane, iar în anul 2007 - 17 persoane. M. M.
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Directoare de şcoală –
metamorfozată în starletă porno

M. M., directorul adjunct al şcolii implicate în scandal (care este una din cele mai bune din municipiu), a declarat că
este sigură că filmuleţele şi pozele porno de pe internet, în care directoarea şcolii întreţine raporturi sexuale cu soţul
ei, nu au fost postate pe site-ul destinat adulţilor de cei doi soţi. pagina 3
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