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Licenţe de "nota 10",
cumpărate de pe Internet sau la comandă

În Sălaj,

Vijelia a lăsat fără
curent 50 de localităţi
Vĳeliile iscate miercuri au lăsat 50 de localităţi din Sălaj fără
curent electric, după ce vântul puternic a afectat aproape o
sută de transformatoare de curent electric de pe raza
judeţului. Purtătorul de cuvânt al SC Electrica SA –
Sucursala Sălaj, Sorina Andronicescu, a declarat că echipele
de intervenţie au reuşit să remedieze situaţia, localităţile
ﬁind toate realimentate cu curent electric până la orele serii.
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SGA Sălaj vrea fapte
mari cu bani puţini
Gregoriu Pădurean a fost învestit ieri în funcţia de director
coordonator al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA)
Sălaj, în cadrul unei ceremonii la care a participat Mircea Itu,
directorul Direcţiei Apelor Someş Tisa, Ionel Ciunt, prefectul
judeţului Sălaj, alături de o parte din angajaţii instituţiei.
pagina 2

Şi în Sălaj,

Alegerile au trecut,
criza rămâne
Magazinele online care "comercializează" lucrări de licenţă au, în ultimii ani, o concurenţă din ce în ce mai puternică. Şi
asta pentru că tot mai mulţi studenţi preferă, ﬁe din comoditate, ﬁe pentru că au lăsat şcoala pe planul doi, să acceseze
astfel de site-uri, unde pot găsi zeci de oferte pentru lucrările de diplomă. În plus, studenţii mai au la îndemână şi alte
surse de unde să-şi cumpere lucrările de diplomă sau, pur şi simplu, să le facă "la comandă".
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Finalizarea campaniei electorale şi a alegerilor pentru
Parlamentul European ne aduce din nou în atenţie
problemele tot mai serioase cu care se confruntă ţara
şi, evident, şi judeţul Sălaj din cauza celebrei crize
economico-financiare. Mai mulţi şomeri. Şomaj tehnic.
Foarte multe firme închise. Blocaj financiar. Sindicatele
încep să iasă în stradă. Încasări mai reduse la bugetele
publice. Posibilitatea reducerii salariilor şi la bugetari.

Primăria Crasna a
angajat 30 de şomeri
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Captură de ţigări
netimbrate în Sărmăşag
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Reprezentant al
Monitorului Oficial în Sălaj
preia anunţuri pentru Monitorul Oficial

Apariţie în 24 de ore!
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