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Nu mai puţin de șapte decese asociate Covid19 au fost înregistrate la nivelul judeţului Sălaj
în perioada 16 - 19 octombrie. Despre acestea
autorităţile sălăjene nu au furnizat nicio
informaţie, precizând doar că este o inadvertenţa
între comunicarea naţională și cea locală.
Ultimele informaţii cu privire la numărul de
decese asociate Covid-19 în judeţ au fost

raportate în cursul zilei de sâmbătă, 17
octombrie. Grupul de Comunicare Strategică a
anunţat atunci că în Sălaj au fost raportate două
decese, al 41-lea și al 42-lea, ﬁind vorba despre
două femei, în vârstă de 43 și 80 de ani, ambele
având și alte afecţiuni. De sâmbătă și până în
prezent numărul deceselor a ajuns la 49.
 A. T.

Sălăjeanul Alin Mastan, noul şef
al Jandarmeriei Române
Colonelul Alin Mastan a fost
împuternicit în funcţia de șef
interimar al Jandarmeriei Române.
El îl înlocuiește pe Bogdan Enescu,
căruia i-a expirat împuternicirea.
Enescu a fost pus sub învinuire de
DNA în urmă cu două săptămâni.

Alin Mastan a fost până în
februarie 2017 şef al Serviciului
Ordine şi Siguranţă Publică din
cadrul Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Sălaj, când a fost detaşat la
Direcţia Generală de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti.
 M. S.
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