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Doctorul Adriana Stãnilã,Doctorul Adriana Stãnilã,Doctorul Adriana Stãnilã,Doctorul Adriana Stãnilã,Doctorul Adriana Stãnilã,
al doilea proiect dinal doilea proiect dinal doilea proiect dinal doilea proiect dinal doilea proiect din
fonduri europenefonduri europenefonduri europenefonduri europenefonduri europene
ºi o secþieºi o secþieºi o secþieºi o secþieºi o secþie
oftalmologicãoftalmologicãoftalmologicãoftalmologicãoftalmologicã
schimbatã din temeliischimbatã din temeliischimbatã din temeliischimbatã din temeliischimbatã din temelii

Iar democraþia
va curge râuri,
râuri. De petrol

€
4,1685

GBP
4,7864

Cursul valutarCursul valutarCursul valutarCursul valutarCursul valutar

$
2,9428

CHF
3,2484

VremeaVremeaVremeaVremeaVremea
normalã
termic

-2° C la 11° C

 Cotidian independent  Apare la Sibiu  Fondat la Sibiu în 1884 de Ioan Slavici  Dintotdeauna pentru totdeauna 

Dragoº  BAKODragoº  BAKODragoº  BAKODragoº  BAKODragoº  BAKO

Cisnãdia fierbe: mâineCisnãdia fierbe: mâineCisnãdia fierbe: mâineCisnãdia fierbe: mâineCisnãdia fierbe: mâine
se decide soarta spitaluluise decide soarta spitaluluise decide soarta spitaluluise decide soarta spitaluluise decide soarta spitalului

38 de sirene
vor alarma,
joi, Sibiul

Primarii pot reabilita faþada
unui imobil împotriva
voinþei proprietarului

Sindicatele,
în
aºteptare

Mãrmureanu schimbã placa: "În
Marea Neagrã se poate produce
ceva mai grav ca tsunami"
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1,40 lei1,40 lei1,40 lei1,40 lei1,40 lei
la abonaþi: 10 lei/lunãla abonaþi: 10 lei/lunãla abonaþi: 10 lei/lunãla abonaþi: 10 lei/lunãla abonaþi: 10 lei/lunã
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 Autoritãþile locale pregãtesc o ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local pentru a hotãrî soarta unitãþii medicale 
Cisnãdienii ies miercuri în stradã pentru a susþine menþinerea spitalului în forma actualã  EVENIMENT 3

EDITORIAL 16
ªTIRILE DE PE
STRADA MEA 16EVENIMENT 3 EVENIMENT 2

ÎN ÞAR�
ªI ÎN LUME 15

S�N�TS�N�TS�N�TS�N�TS�N�TAAAAATETETETETE 1 1 1 1 111111

Cu Tribuna,Cu Tribuna,Cu Tribuna,Cu Tribuna,Cu Tribuna,
ai parte, ai carte!ai parte, ai carte!ai parte, ai carte!ai parte, ai carte!ai parte, ai carte!
Nu uita! Astãzi ai Tribuna cu
carte. Cere la chioºcurile de
ziare, Tribuna ºi cartea cu
primul volum "POEZII",
semnat de Mihai Eminescu.

ACTUACTUACTUACTUACTUALITALITALITALITALITAAAAATETETETETE 1 1 1 1 133333
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SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT     99999

ATLETISM
MedieºeancaMedieºeancaMedieºeancaMedieºeancaMedieºeanca
Dana Loghin,Dana Loghin,Dana Loghin,Dana Loghin,Dana Loghin,
dublãdublãdublãdublãdublã
campioanãcampioanãcampioanãcampioanãcampioanã
naþionalãnaþionalãnaþionalãnaþionalãnaþionalã


