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Un nou „puci” în
PNŢCD. Ultimul?

Situaţia în PNŢCD, la nivel naţional, rămâne confuză,
tensionată. Pe de o parte, „puciştii” lui Radu Sârbu şi
Gheorghe Ciuhandu au convocat un „congres
extraordinar” la Bucureşti, în 24 august, iar pe de altă parte,
tot în 24 august, la Sinaia, va avea loc o şedinţă a
Comitetului Naţional de Conducere al PNŢCD, în care,
destul de probabil, se va prezenta înţelegerea politică cu
PNL pentru alegerile parlamentare din toamnă, înţelegere
care prevede participarea în peste 25 de colegii
uninominale a unor candidaţi PNŢCD sub sigla PNL.
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Copii performanţi
– între sapă şi
şcoala la oraş

PPrreeffeeccttuull  jjuuddeeţţuulluuii  SSăăllaajj,,  AAnnddrreeii  TTooddeeaa::

„E posibil să candidez la
parlamentare”

Pentru 25 de copii sălăjeni din ciclul primar care
studiază la sat, anul de învăţământ 2008 – 2009 s-ar
putea desfăşura în condiţii mult mai bune, la oraş, şi pe
cheltuiala statului. 
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Destul de probabil, ţineţi minte interviul de săptămâna trecută, din „Magazin Sălăjean”, cu fostul preşedinte al PD-L
Sălaj, Viorel Stanca. Cum în acel interviu s-au făcut mai multe referiri la prefectul Andrei Todea, iată că am stat de vorbă
şi cu reprezentantul Guvernului pe pământul Sălajului. 

pagina 4

UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” A%D  
FILIALA ZALĂU

continuă înscrierile pentru sesiunea admiterii de toamnă, 
la toate facultăţile şi specializările, pentru locurile rămase neocupate.

Perioada înscrierii (4 august – 25 septembrie) 2008.
27 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii.

continuă înscrierile pentru sesiunea admiterii de toamnă 
şi la Facultatea de Medicină, specializarea Asistenţă Medicală, 

an II de studiu, locuri limitate.
Înscrierile se fac la Centrul de Consultanţă şi Înscriere, din locaţia Filialei,

strada Corneliu Coposu nr. 3, în zilele de luni-sâmbătă, între orele 8-17.

Informaţii suplimentare: telefon 0260-615464, de la secretara Comisiei de admitere – Corina Buda.
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