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Ploile abundente
umflă preţul pâinii
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Sute de copii vor
învăţa în condiţii
insalubre
Peste 600 de copii care vor merge din toamnă la şcolile
şi grădiniţele din judeţul Sălaj vor ﬁ nevoiţi să înveţe în
condiţii insalubre, fără apă curentă şi să folosească
toaletele exterioare ale unităţilor. O treime din şcolile şi
grădiniţele din judeţul Sălaj nu au încă autorizaţie
sanitară de funcţionare, neîndeplinind condiţiile minime
de igienă.
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Toamna aduce un val
de şomeri în Sălaj
Sălajul număra, la ﬁnele lui iulie, cu 483 mai puţini
şomeri decât în luna precedentă, susţin oﬁcialii Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj.
Potrivit sursei citate, în evidenţele instituţiei ﬁgurau 8.555
de persoane fără un loc de muncă faţă de 9.038 în luna iunie.
Aşa se face că şi rata şomajului s-a redus cu 0,45 puncte
procentuale, până la 8,04 la sută.
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Sălăjenii vor cumpăra pâine mai scumpă cu aproximativ 10 procente, ca urmare a scumpirii materiei prime provenite
din statele vecine, susţin producătorii de proﬁl din judeţ. "Deja cumpărăm făina cu 10 la sută mai scumpă, însă nu am
operat nicio modiﬁcare în preţul pâinii.
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În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

Agricultura ecologică,
încurajată cu bani
europeni

Partener media:
Magazin Sălăjean

www.magazinsalajean.ro

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
ﬁlm la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va ﬁ introdus în urnă)

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Aproximativ 30 de sălăjeni au fost prinşi de către
inspectorii de muncă, în timpul controalelor desfăşurate în
luna iulie, muncind "la negru" la zece ﬁrme din judeţ. Astfel
că, pentru încercarea de a păcăli statul, sustrăgându-se de la
plata contribuţiilor pentru un angajat cu forme legale, patronii
acestor societăţi comerciale s-au ales cu amenzi usturătoare în
valoare totală de 87.000 de lei.
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• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Munca "la negru",
pedepsită cu amenzi
de 87.000 de lei

ARCA

Mibrãria

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

Fermierii sălăjeni pot solicita sprĳin ﬁnanciar de la Fondul
European de Garantare Agricolă, prin intermediul Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Sălaj, pentru
a îmbunătăţi calitatea produselor agricole în sectorul de
agricultură ecologică.
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Tânăr de 19 ani,
înecat în Crasna
Trupul unui tânăr din localitatea Pericei, care a
dispărut luni seara în râul Crasna, unde ieşise la scăldat,
a fost găsit marţi dimineaţa de echipele de intervenţie ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)
„Porolissum” Sălaj.
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