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Două luni de şomaj
tehnic pentru
ceferiştii sălăjeni
Toţi cei aproximativ 15.000 de angajaţi ai CFR
Călători vor intra în şomaj tehnic începând de luni, prin
rotaţie, până la sfârşitul anului, astfel că fiecare salariat
nu va veni la muncă timp de două luni, au anunţat
oficialii companiei.
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Datoriile spitalelor –
achitate în urma
rectificării bugetare
Pentru a-şi putea respecta promisiunea făcută la
iniţierea procesului de descentralizare a spitalelor,
referitor la plata datoriilor acestora, Guvernul este silit
să taie sume de la alte capitole şi să le redirecţioneze
către Sănătate.
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O singură slujbă
pentru şomerii
cu facultate
Toate ﬁşetele Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sălaj au fost sigilate, iar documentele au fost luate în custodie de Direcţia
de Sănătate Publică, în urma unei descinderi ce a avut loc zilele trecute, după orele de program. La mĳloc sunt neconformităţi
depistate de Ministerul Sănătăţii în ceea ce priveşte raportările către autorităţile centrale făcute de Serviciul sălăjean.
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În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

AJOFM Sălaj
are nevoie de peste
6 milioane de lei

Partener media:
Magazin Sălăjean

Aproape 4.800 de sălăjeni primesc, în prezent, ajutor
de şomaj, statul cheltuind cu ei, în ﬁecare lună, circa 2,2
milioane de lei.
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ARCA

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

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)

Mibrãria
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Pentru a-i ţine în spate pe toţi
şomerii indemnizaţi,

• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Oferta locurilor de muncă vacante în judeţ este în
scădere de la o săptămână la alta, potrivit datelor
furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj.

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!

A vrut să se sinucidă
tăindu-şi gâtul
Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din oraşul Şimleu
Silvaniei, a încercat să se sinucidă tăindu-şi gâtul cu
un cuţit, zilele trecute. Şimleuanul a fost adus de
ambulanţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău,
unde medicii din Unitatea de Primire a Urgenţelor au
reuşit să îl stabilizeze şi să îl menţină în viaţă.
Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Sălaj, Codruţa Puşcaş, a declarat că bărbatului i se
administrează tratament sub supraveghere medicală,
el fiind internat în secţia Psihiatrie.
 M. M.

