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CAD 3.0534;
XAU 163.1706.

EUR 4.6480;
USD 4.0896;
100 HUF 1.4389;

Curs valutar (BNR):

Gala Presei Sălăjene,
ediția a XII-a

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate

Vrei un salariu gras? Grăbeşte-te!

În această perioadă se fac ultimele
angajări “la stat”

Cea de-a XII-a ediţie a Galei Presei Sălăjene a avut
loc vineri, 7 decembrie 2018, la sediul companiei
TenarisSilcotub. Evenimentul a fost organizat de
Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj, organizaţie afiliată
la CNS Cartel Alfa și la Convenţia Organizaţiilor de
Media, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj și
Primăria Municipiului Zalău.
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Program în sprijinul
tinerilor fără loc de muncă
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Salariul minim brut creşte
la 2.080 de lei din 1 ianuarie
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Transportatorii sălăjeni au
primit amenzi de 26.000 de lei
de la inspectorii de muncă
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Cazul de proxenetism la care ofiţeri și subofiţeri
din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale
din IPJ Sălaj au lucrat timp de mai multe luni, pe
parcursul acestui an, s-a finalizat zilele trecute la
Judecătoria Zalău.
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“Aducăii” de fete la produs
în Sălaj scapă de detenție

Autoturism în �ăcări
în Pustă Vale

Secţia de pompieri Şimleu Silvaniei a fost
solicitată să intervină, sâmbătă noaptea, la un
incendiu izbucnit la un autoturism aflat în
localitatea Pustă Vale.

Cauza probabilă de incendiu a fost de natură
electrică (scurtcircuit de la un conductor electric
defect saui neizolat corespunzător). Au ars
compartimentul motor şi bordul autoturismului.

�� F. N.

Sălăjenii pot veri+ca în timp
real statusul cererii de emitere a
unui pașaport electronic
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