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Blocul groazei
din Zalău!
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Stimulente "subţiri"
pentru finanţiştii sălăjeni
Listele cu salariaţii sistemului ﬁscal din judeţul Sălaj care
au dreptul la stimulente pentru lunile iulie şi august au
fost trimise la Ministerul Finanţelor Publice pentru
avizare, dar banii nu au venit încă. "În mod normal, toţi
salariaţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sălaj ar
trebui să primească bani pentru stimulente, însă nu cred
că se va întâmpla acest lucru.
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Salariile profesorilor
ar putea fi majorate de
anul viitor
Salariile cadrelor din învăţământ ar putea ﬁ majorate
începând cu anul viitor, în baza noii grile de salarizare.
Aceasta este partea pozitivă care a încheiat discuţiile
avute de sindicalişti cu ministrul Educaţiei şi cu
ministrul Muncii, şi care, de altfel, i-a nemulţumit pe
reprezentanţii sindicali.
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650.000 de lei pentru
numărătoarea animalelor
din Sălaj
Din pură coincidenţă sau blestem, un bloc din cartierul Păcii, din municipiu, ar putea ﬁ uşor clasat drept "blocul groazei",
după ce, de-a lungul anilor, nu mai puţin de cinci locatari şi-au pus capăt zilelor. Ultimul caz s-a petrecut chiar săptămâna
aceasta, mai precis miercuri, când o femeie în vârstă de 57 de ani a decis să-şi încheie socotelile cu viaţa.
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Citeşte
astăzi ştirile
de mâine!

Pichete la sediile UDMR şi PDL Sălaj

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!

Mibrãria
hrana
sufletului

Aproximativ 100 de membri ai
sindicatelor sălăjene afiliate la
CNS Cartel Alfa sunt aşteptaţi,
astăzi, să picheteze în intervalul
orar 12-14, sediile UDMR şi PDL
Sălaj, solicitând, printre altele,
modificarea Codului Muncii,
stoparea disponibilizărilor din
sistem şi păstrarea Legii pensiilor
în forma actuală.
Preşedintele filialei Sălaj a CNS
Cartel Alfa, Pompiliu Ceaca, ne-a
declarat că revendicările

protestatarilor nu vor fi noi, ci
„aceleaşi pe care le-au subliniat şi
în alte rânduri, dar în privinţa
cărora nu s-a făcut nimic”.
Pichetarea se înscrie în acţiunea
demarată de sindicate la nivel
naţional. Dacă nu le vor fi
ascultate cererile, protestatarii
sălăjeni susţin că vor trece la
măsuri de protest mai dure,
conform calendarului stabilit la
centru.
 M.M.

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Aproape 89.000 de gospodării din judeţul Sălaj trebuie
să fie verificate în cadrul Recensământului General
Agricol (RGA) care începe în 2 decembrie, ne-a declarat
Elena Mureşan, directorul Direcţiei Judeţene de
Statistică (DJS) Sălaj. Acestea sunt repartizate în 469 de
sectoare, care compun 77 de secţii de recensământ.
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Viile sălăjenilor,
bătute de ploi şi mană

2010 a fost un an foarte prost pentru agricultură. Ploile
şi reprizele secetoase au afectat foarte multe culturi,
iar în unele sectoare rezultatele sunt de-a dreptul
dezastruoase. Este şi cazul culturilor de viţă-de-vie,
viticultorii sălăjeni plângându-se că vremea
capricioasă le-a diminuat cu o treime recolta de
struguri din acest an. Ba mai mult, spun producătorii,
şi calitatea strugurilor a avut de suferit, fapt ce se va
răsfrânge asupra calităţii vinului.
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