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De ziua naţională a României,

Ploaia şi frigul au închis
gura oficialităţilor

Recalificare şi consiliere
profesională pentru
aproximativ 300 de şomeri
Aproximativ 300 de şomeri înscrişi în baza de date a
Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj vor
beneﬁcia de consiliere şi formare profesională, în vederea
reintegrării lor pe piaţa muncii, acţiunile făcând parte din
proiectul „Şomerii de azi, profesioniştii de mâine”,
derulat de SC Formarom SRL Zalău.
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Moartea unui bărbat deschide
cutia Pandorei la Ip
Un accident mortal de circulaţie, petrecut marţi
dimineaţa în localitatea Ip, a scos la iveală relaţiile
"aprinse" dintre reprezentanţii comunei şi conducerea
Secţiei Drumuri Naţionale Sălaj.
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Pomii de iarnă ai Direcţiei
Silvice nu au trecere
Nicio societate comercială nu s-a prezentat ieri, la
licitaţia organizată de Direcţia Silvică (DS) Sălaj, pentru
vânzarea pomilor de iarnă din speciile molid şi pin
negru, în ciuda preţului pe care silvicultorii îl estimează
ca ﬁind "extrem de mic".
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Festivităţile programate miercuri, la Zalău, cu prilejul Zilei Naţionale a României, au fost date peste cap de capriciile
vremii. Programate pentru ora 15.00, depunerile de coroane ale oﬁcialităţilor locale la busturile personalităţilor
sălăjene Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Simion Bărnuţiu, Gheorghe Pop de Băseşti, Victor Deleu, dar şi la Cimitirul
Eroilor au avut totuşi loc, în ciuda ploii insistente şi a vremii reci.
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Mibrãria
hrana
sufletului

ARCA

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!

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Interviuri din „Magazin
Sălăjean” într-o carte:
„Rotisorul politic”
Astăzi, la Gala Presei Sălăjene, ediţia a patra, va ﬁ
lansată cartea „Rotisorul politic” (Ed. Caiete Silvane, Zalău,
2010), carte ce cuprinde interviuri publicate de Daniel
Săuca în cotidianul „Magazin Sălăjean”, după emisiunile
realizate la Radio Transilvania Zalău.
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Patru microbuze şcolare în...
drum spre Sălaj
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