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Emil Boc promite
sute de milioane de
euro pentru Sălaj

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

La "Servirea" continuă războiul
dintre Katyas şi Mohak
Ieri dimineaţă, accesul în unitate al celor 17 angajaţi de la
ﬁrma Katyas a fost blocat de reprezentanţii ﬁrmei Mohak
SRL, care au invocat dreptul de proprietate asupra
spaţiului. La faţa locului s-au aﬂat nu doar angajaţi ai celor
două societăţi, administratorii lor, ci şi cadre de la Poliţia
Zalău şi un inspector de la administraţia municipală.
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CNS Zalău împlineşte astăzi
365 de ani de existenţă
Aproape 300 de premii şi menţiuni au fost acordate, în
cursul zilei de ieri, elevilor din cadrul Colegiului Naţional
"Silvania" (CNS) Zalău, pentru rezultatele obţinute la
concursurile şi olimpiadele şcolare. Evenimentul este una
dintre activităţile planiﬁcate cu ocazia împlinirii a 365 de
ani de existenţă a colegiului menţionat.
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Reforma Registrului
Comerţului, finalizată legislativ
Guvernul a aprobat în cadrul ultimei şedinţe proiectul
de Lege privind registratorii comerciali şi activitatea
de înregistrare în registrul comerţului. Acest act
urmează să fie aprobat în procedură de urgenţă de
Parlamentul României.
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Şcoala Postliceală "Christiana",
premiată la Reghin
Echipa Şcolii Christiana din Zalău s-a remarcat în cadrul
simpozionului „Paşi pentru o sănătate perfectă”, organizat
la Reghin, la ﬁnal acesteia acordându-i-se diplome de
onoare şi diplomă de participare.
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Oraşul Şimleu Silvaniei a fost, ieri, polul sălăjean unde s-au făcut cele mai multe şi mai importante declaraţii, dat
ﬁind că premierul Emil Boc a inclus urbea de sub Măgură în turneul de promovare a moţiunii „România dreaptă,
România puternică” pe care o va depune la Congresul PDL din luna mai, când va candida pentru funcţia de preşedinte
al democrat-liberalilor. „Lucian Bode este unul din cei 33 de preşedinţi de organizaţii care susţin moţiunea pe care o
voi depune la Congres. Este o moţiune pentru a continua modernizarea României şi pentru ca PDL să continue
guvernarea după 2012 împreună cu actualii parteneri de guvernare”, a spus Emil Boc.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
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!

Piramidele egiptene şi pietrele
de pe Someş
Străzile din Jibou conţin în asfaltul cu care sunt pavate pe
alocuri numuliţi, nişte fosile care arată ca nişte monede de
piatră. Ele sunt căsuţele de calcar ale unor animale
unicelulare primitive care au trăit în Terţiarul vechi, într-o
vreme când la 50-100 de metri deasupra plaiurilor noastre
vălurea oglinda unei mări calde, care apoi s-a evaporat şi
a lăsat în urma ei salinele de la Dej, Turda, Cojocna, Sic etc.
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Un loc de muncă la 121 de
sălăjeni
Comparativ cu lunile anterioare, în această săptămână,
în Sălaj, s-a înregistrat cea mai slabă ofertă pe piaţa
muncii. Dacă în lunile anterioare Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj anunţa
disponibile 90-100 de locuri de muncă, ba chiar 140-160
(spre ﬁnele anului trecut), la această dată au fost anunţate
ca libere doar 56 de joburi în tot judeţul.
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