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Romii din Românaşi –
luaţi pe sus de mascaţi

Reducerile bugetare
vizează şi angajaţii
inspectoratelor şcolare
Pe lângă cei 15.000 de profesori din sistemul de învăţământ
românesc care vor ﬁ disponibilizaţi, Ministerul Educaţiei
îşi îndreaptă atenţia şi spre o parte din angajaţii
inspectoratelor şcolare judeţene, care urmează a ﬁ
concediaţi până cel târziu la data de 1 septembrie.
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Cazurile speciale de
admitere la liceu se rezolvă
mâine
În cursul zilei de mâine, începând cu ora 9, au loc
înscrierile pentru un loc în clasa a IX-a în cazul elevilor
care se află în situaţii speciale, precum: situaţii medicale
speciale, schimburi de elevi, distribuire sau
redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere
de domiciliu sau corectarea unor erori de transcriere în
baza de date computerizată a opţiunilor completate de
elevi. Şedinţa publică va avea loc în sala festivă a
Colegiului Naţional "Silvania" Zalău.
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În acest an,
Mai multe echipaje de mascaţi au descins în forţă, ieri dimineaţă, în comunităţile de etnie romă din comuna
Românaşi, luându-i prin surprindere pe cei abia treziţi din somn. Nouă persoane suspecte în mai multe dosare
penale au fost ridicate de la domiciliu în vederea audierii, rezultatul final al acestui demers al autorităţilor sălăjene
urmând să fie cunoscut astăzi.
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• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Andrada Vincze,
campioană europeană cu
echipa României

Lucrările pentru introducerea reţelelor de apă şi
canalizare în trei comune de pe Valea Agrijului – Agrij,
Buciumi şi Românaşi – vor ﬁ demarate în acest an, ne-a
declarat primarul primei comune amintite anterior,
Pamfil Berar. Firmele interesate să preia realizarea
proiectului în valoare de 5,5 milioane de euro au depus
oferte, în cadrul licitaţiei publice organizate în acest
sens, iar câştigătorul se va afla în perioada următoare.
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Andrei Barbu Todea şi
Cristian Claudiu Bîrsan la
„Rotisorul politic”

Partener media:
Magazin Sălăjean

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
ﬁlm la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va ﬁ introdus în urnă)
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În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

Lucrări de 5,5 milioane de
euro vor demara pe Valea
Agrijului

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!

Pentru a doua oară consecutiv, România a devenit
campioană europeană la tenis de masă cu naţionala de
junioare, tenismena zălăuană făcând parte din echipă şi la
ediţia precedentă. Medalia de aur câştigată marţi seara de
"tricolorele" junioare este a 101-a medalie din istorie
cucerită de sportivii români, la Campionatele Europene, în
probele de juniori.
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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!

