Minivacanţă pentru bugetari

Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă
(ITM) Sălaj informeză că zilele de 30 noiembrie - Sfântul
Andrei și 1 Decembrie - Ziua Naţională a României sunt
zile libere de sărbătoare legală, dar potrivit unei hotărâri
de Guvern, în acest an ziua de vineri - 2 decembrie va ﬁ
nelucrătoare.
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Liderul presei sălăjene

Guvernul a decis:
2 decembrie - zi liberă
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„Fantoma” fabricii
Cuprom, pusă la pământ
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Cifrele Zilei:

22

de trupe de teatru de la licee și
școli din Sălaj s-au înscris la Festivalul
Județean de Teatru pentru Elevi

Direcția Silvică Sălaj scoate
la vânzare peste 1.400 de
pomi de Crăciun
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Sălajul, sub lupa procurorilor.
Sunt căutați infractori
periculoși
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Clădirile fostei fabrici Cuprom Zalău, unitate care a
fost cândva unul dintre cei mai mari producători de ﬁre
din cupru din Europa, vor ﬁ demolate. Imobilele sunt
goale de ani și ani, s-au degradat, sunt neutilizabile.
Fabrica a intrat în faliment, iar bunurile i-au fost scoase
la vânzare.
Fosta fabrică din Zalău a fost privatizată cu decenii în
urmă, dar procesul a fost un eșec. Să nu uităm de foști
acţionari ai fabricii care au ajuns să ﬁe condamnaţi. A fost
un dute-vino cu această fabrică, acţionarii s-au schimbat
des, iar ﬁnalul a fost unul evident. Faliment și sute de

oameni care încă mai aveau de recuperat bani. În
vremurile bune, fabrica avea mii de salariaţi. Sunt doar
amintiri, iar clădirile unităţii au devenit fantomatice. Din
fericire, terenurile și clădirile fostei fabrici au fost
cumpărate de compania Tenaris, lider mondial în
producţia de ţevi fără sudură. Autorităţile locale au
conﬁrmat deja că există o autorizaţie de demolare, asta
pentru că respectivele clădiri nu mai sunt utilizabile în
forma actuală, iar reabilitarea lor ar ﬁ mult prea
costisitoare.
 A.L.

Vremea
de astăzi

Max. 5°C
Min. 2°C
- 90 % șanse de precipitaţii
- Vânt ușor
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