Aproape 60 de licee tehnologice, cu proﬁl
preponderent agricol, au fost cuprinse într-un program de
ﬁnanţare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale. Pe listă se regăsește și o unitate de învăţământ din
judeţul Sălaj. Este vorba de Liceul Tehnologic ''Ioan
Ossian'' din Șimleu Silvaniei.
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Finanţare de la Ministerul Agriculturii
pentru un liceu din Şimleu
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Recolte afectate și bază furajeră mai slabă pentru iarnă

Agricultura sălăjeană a
avut de suferit în acest an
din cauza capriciilor vremii
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Se pot depune cererile
de finanțare pentru
sectorul pomicol
PAGINA 2

Şase unităţi de învăţământ
nu au autorizaţie sanitară
de funcţionare
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Sălăjenii vor petrece cu
bucate românești la Zilele
Zalăului în Chicago
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Mii de carnete de muncă zac neridicate
la ITM Sălaj
Peste 5.600 de carnete de muncă aşteaptă să ﬁe ridicate
de către titulari de la sediul Inspectoratului Teritorial de
Muncă (ITM) Sălaj. Chiar dacă aceste acte au fost scoase din
uz în favoarea Registrului electronic de evidenţă a
salariaţilor, titularii trebuiau să-şi ridice actele care le atestă
vechimea în muncă. Potrivit reprezentanţilor ITM Sălaj,
carnetul de muncă, completat până la data de 31 decembrie
2010, este un document personal şi oﬁcial al titularului,
deoarece atestă activitatea desfăşurată, durata acesteia,
salariul, vechimea în meserie, specialitate, respectiv
vechimea totală în munca până la ﬁnalul anului 2010.
Prezentarea acestuia , în original, este obligatorie la casele
judetene de pensii, la agenţiile judeţene pentru ocuparea
forţei de muncă, dar şi la alte instituţii pentru stabilireaunor
drepturi. Carnetele de muncă pot ﬁ ridicate de catre titulari
şi angajatori de la sediul instituţiei de luni până joi în
intervalul orar 8.00- 16.30, respectiv vineri între orele 8.0014.00. ''Având în vedere faptul că în prezent în evidenţele

ITM Sălaj există 196 de carnete de muncă neridicate de către
agenţii economici în vederea redistribuirii acestora foştilor
sau actualilor salariaţi, informăm angajatorii, respectiv
titularii ca se pot prezenta la sediul institutiei din Zalău'', a
precizat Luminiţa Nemeş inspector şef ITM Sălaj. Lista cu
angajatorii care nu au ridicat carnetele de muncă ale
salariaţilor este aﬁşată pe site la adresa www.itmsalaj.ro şi la
sediul instituţiei.
 A. T.
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