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Arestul Poliţiei Sibiu la standard european
Când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană în 2007, toată lumea s-a bucurat.
S-au făcut pregătiri peste tot în oraş din
timp. Dar orice mega-eveniment internaţional nu atrage doar turişti dornici de
a cheltui, ci şi persoane certate cu legea.
Toate persoanele arestate în judeţul nostru ajung la arestul Poliţiei. „Zdup”, „mititica”, „beci”, „răcoare” – sunt doar câţiva
din termenii după care este cunoscut locul de
evitat de toată lumea. Din păcate „clienţii” nu lipsesc din arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu. 35-40
în medie sunt „locatari” temporari în demisolul instituţiei de
menţinere a ordinii şi a liniştii publice.
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„Circuitul
documentelor în
instituţie este
îngreunat de prea
multă birocraţie”

Interviu cu directorul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC),
Ioan Bordianu
pagina 17
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Adrian Bibu, vicecampion
cu echipa la taekwondo

S

portivul sibian Adrian Bibu, legitimat la
Clubul PUMA Sibiu, a obţinut titlul de
vicecampion european cu echipa României la
proba de spargeri forţă, în cadrul Campionatului European din Skovde, Suedia.
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Libertate?!
Călin Blaga

redactie@sibiu100.ro

S

tudiam la filosofie despre libertate. Definiţii de filosofi,
adesea fără aplicare în viaţa reală. Teoretic libertatea sună bine,
dar cred că va rămâne veşnic
un ideal. De ce? Să luăm câteva
exemple locale.
Zilele acestea politicienii se
războiesc în propriile partide, în
loc să deschidă lupta de idei cu
cei din jur. Liberalii se înjunghie
prin presă înainte de congres, fiecare candidat având informaţii
secrete despre celălalt. La social-democraţi tinerii încearcă o
revoluţie contra veşnicilor lideri,

Sibiu

dar sunt blocaţi în dreptul de a
candida. Şicane, abuzuri, toate
argumente ale lipsei libertăţii în
partide. Democrat-liberalii stau
şi îşi freacă mâinile de fericire
de ceea ce se întâmplă în celelalte ogrăzi. Dar şi la ei un deputat
local a fost criticat pentru că s-a
exprimt „prea liber” pe blog.
Personal am fost pus adesea în faţa coşmarului lipsei de
exprimare. M-am zbătut să promovez conceptul libertăţii de
exprimare. Dar m-am lovit doar
de obtuzitate. La Sibiu adevărul
este mereu ascuns sub preş. Unii
îl ştiu, în anumite cercuri, dar nu
vor să fie expus public. Internetul
este arma viitorului în libera exprimare, dar chiar şi acolo apar
viciile. Presiunile din viaţa reală
se răsfrâng şi asupra exprimării
libere a indivizilor pe bloguri, site-uri de internet. Eu unul îmi recunosc eşecul liberei exprimări.
Ca mine, mulţi cedează pentru
familie, viaţă, prieteni. Şi libertatea, astfel, ni se îngrădeşte puţin
câte puţin.
Sunt oameni loviţi de soartă.
Au probleme din varii motive. Şi
apelează la sprijinul autorităţilor: un ajutor, un sfat, o locuinţă.
Doar uşi trântite în faţă. Uşi care
se deschid şi se zâmbeşte larg în
faţa celor cu bani, dar sunt mereu
închise în faţa celor săraci sau
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fără relaţii. Aceştia din urmă nu
mai sunt liberi. Accesul lor este
îngrădit şi limitat, doar pe baza
statutului social.
Şomajul. Oameni în căutarea
unui loc de muncă. Disperare,
foame, depresie. Libertatea lor
este aparent totală. Dar de fapt libertatea lor s-a dizolvat în neant...
Depresia nu este libertate. Iar cei
care mai au un loc de muncă sunt

nevoiţi să accepte orice fel de serviciu, înghit abuzurile angajatorilor, salarii de mizerie. Acceptă
orice, renunţând la propria libertate în favoarea umplerii baierelor patronilor.
Sunt câteva exemple din viaţa
de zi cu zi de la Sibiu. De 20 de
ani vorbim de libertatea câştigată prin sânge în 1989, dar de fapt
trăim doar iluzia ei.

S

Dorin Cioabă duce staborul
în casă nouă

taborul este o instanţă neoficială organizată de comunităţile
de rromi. Cunoscut şi ca Tribunalul Ţiganilor, acesta funcţionează
alături de instanţa oficială. La
Sibiu funcţionează de ani buni
Staborul Suprem al României, un
fel de Curtea Supremă de Justiţie.
„Nu e o instituţie paralelă cu instituţiile statului român. Noi ne
supunem Constituţiei”, declară
Florin Cioabă,
regele rromilor. La staborul
sibian nu se
judecă
doar cazurile din
judeţ, ci

din toată ţara. Recursuri, cazuri
grele care nu au primit soluţie
în staborurile locale ajung aici.
Dorin Cioabă ridică în cartierul
Turnişor clădirea staborului.
Acesta îşi desfăşura activitatea
în diferite locaţii. „Aici vom dezbate toate problemele rromilor”,
declară Dorin Cioabă, fiul regelui
rromilor, care va inaugura clădirea în septembrie. Dorin este student la drept în ultimul an şi s-a
gândit că este timpul ca rromii
să aibă o clădire pentru Staborul
Suprem. „Clădirea este în formă
de cort la intrare pentru că vom
avea procese ca la uşa cortului”,
susţine Dorin Cioabă. Anual
staborurile din fiecare judeţ judecă în medie 15 cazuri. Cele mai

grele ajung la Sibiu unde 21 de
judecători, numiţi şi krisinitori
cântăresc argumentele părţilor.
În fruntea lor stă Dorin Cioabă.
„Vreau să adopt stilul american
cu aranjatul sălii, ascultatul martorilor, loc pentru public”, explică Cioabă junior. „Judecăm doar
cazuri civile şi comerciale. Nu ne
substituim justiţiei din România.
Dacă apar cazuri grave le recomandăm să meargă în instanţele
Statului Român. Eu personal îi
voi reprezenta pe rromi”, afirmă
Dorin Cioabă. La noua clădire a
Staborului Suprem se va oferi şi
consiliere juridică pentru rromi.
Regele rromilor, Florin Cioabă
susţinei niţiativafi ului s ău.
Călin Blaga
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Când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană în 2007, toată lumea s-a bucurat. S-au făcut pregătiri peste tot în oraş din timp.
Dar orice mega-eveniment internaţional nu atrage doar turişti dornici de a cheltui, ci şi persoane certate cu legea. Toate persoanele
arestate în judeţul nostru ajung la arestul Poliţiei. „Zdup”, „mititica”, „beci”, „răcoare” – sunt doar câţiva din termenii după care
este cunoscut locul de evitat de toată lumea. Din păcate „clienţii” nu lipsesc din arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu.
35-40 în medie sunt „locatari” temporari în demisolul instituţiei de menţinere a ordinii şi a liniştii publice.

R

eporterul Sibiu 100% a primit
încuviinţarea conducerii Inspectoratului General de Poliţie
de a vizita „Centrul de reţinere
şi arestare preventivă”, cum este
denumit de anul trecut demisolul Poliţiei. Tuturor ne place
libertatea, dar unii ajung după
gratii pentru încălcarea legilor
care guvernează societatea noastră. La arestul sibian ajung persoanele reţinute 24 de ore până la
emiterea mandatului de arestare,
dar şi cei arestaţi preventiv şi
condamnaţii aduşi cu mandat de
executare. Este un loc de transfer
între viaţa liberă şi penitenciar.
„Nu întotdeauna cei reţinuţi aici
primesc mandat de arestare preventivă”, declară I.I.
Agenţii care îşi desfăşoară
activitatea la arest au o muncă
ce necesită multă răspundere, seriozitate, dar şi multă vigilenţă.

conduită. Pentru că munca lor
presupune şi riscuri, vom folosi
iniţiale fictive pentru a le proteja
identitatea.

Deţinuţi de toate naţiile

Agenţii sunt selectaţi pe criterii
de probitate profesională şi bună

Prin arestul Sibiu nu trec doar cei
arestaţi sau reţinuţi din judeţ, ci şi
străini. „Au trecut pe aici oameni
de diferite cetăţenii”, explică P.T.,
agent. Drepturile şi obligaţiile
celor încarceraţi sunt afişate pe
uşa camerelor de detenţie în română şi engleză. De asemenea,
acestea sunt disponibile la cerere
şi în alte limbi. „Am avut odată
o persoană surdo-mută şi analfabetă. Am chemat special pentru
ea un interpret pentru a înţelege
aceste drepturi”, îşi aminteşte
S.N., agent mai vechi în cadrul
arestului.

Condiţii decente la standarde
Camerele unde sunt deţinuţii au
în dotare duşuri, chiuvetă şi WC,
recent renovate. „Avem camere
separate pentru minori, femei,
dar şi pe tipuri de încarceraţi:
reţinuţi, arestaţi preventiv, etc”,
declară P.T. Pentru siguranţa deţinuţilor, dar şi pentru a evita
eventualele tentative de evadări,
camerele de detenţie sunt dotate
cu camere de supraveghere exclusiv video. „Să fie clar. Respectăm toate standardele şi facem
chiar eforturi prin renovările făcute să fie cât mai bune condiţiile
aici. Dar nu e hotel...”, explică I.I.
Toţi încarceraţii au dreptul la telefon public, corespondenţă, conform ordinelor de linie, acces la
bibliotecă, dar şi diferite jocuri pe
care le pot folosi în camere: şah,

remi, table etc. Ziarele le sunt
aduse zilnic.

Probleme diverse
Capacitatea întregului arest este
de aproximativ 40 de locuri, adesea ocupate integral. „A crescut
infracţionalitatea de toate tipurile. Dar şi pe vremuri erau mulţi. Aici vin mulţi şi pleacă mulţi
spre penitenciar”, spune S.N. Majoritatea celor de la arestul Sibiu
ajung la Aiud. Acolo este destinaţia finală, după ce se termină

cercetarea în cazul lor. Arestaţii
preventiv nu pot rămâne în arest
peste 180 de zile. Legea interzice, dar există uneori excepţii extraordinare, acceptate juridic de
toate părţile. „Am avut un caz
de omor. Criminalul a fost prins
în flagrant, dar nu avea acte. Nu
exista pur şi simplu din punct de
vedere legal. A trebuit un proces
şi implicarea multor instituţii
pentru a-i stabili identitatea şi a-i
face acte pentru a putea fi apoi judecat pentru omor. Totul a durat
cam 7 luni”, povesteşte I.I.
Călin Blaga

Noutate în Sibiu: ECOCARWASH

C

el mai nou şi eficient concept pentru a vă spăla maşina îl puteţi
găsi acum în Sibiu în incinta parcării Kaufland. Numai aici puteţi
spăla maşina în timp ce vă faceţi cumpărăturile şi numai aici îi puteţi
face o cosmetizare cum nu a mai avut niciodată.
ECOCARWASH foloseşte revoluţionara tehnologie a jetului de
abur, ceea ce îi conferă maşinii tale un luciu deosebit, comparabil cu
un polish profesional, la exterior, iar la interior, pe lângă curăţirea
normală, igienizarea habitacului.
Foloseşte-ţi timpul în favoarea ta alături de ECOCARWASH.

REPORTAJ

5

6

Î

ACTUAL

Sibiu

Anul II, nr. 94, 8 - 14 mai 2010

Sibiul se întrece cu ţara în arhitectură!

n 19 aprilie la Sibiu s-a dat
startul pentru „Arhetipuri”,
concursul naţional de arhitectură pentru spaţiul public urban.
Concurenţii, arhitecţi profesionişti sau studenţi, individual sau
în echipă, alături de alţi creatori
în domeniu, au început deja să
se înscrie pe site-ul dedicat concursului: www.arhetipuri.ro.
Concursul are 2 etape şi 2 gale de
premiere, expoziţii în 9 oraşe din
ţară, juriu internaţional şi premii
în valoare de peste 30.000 euro.
Timp de patru luni până în 7
august, concurenţii se întrec în
proiectarea unui pavilion pentru
spaţiul public care să demonstreze forţa arhitecturii de a se
integra într-un context al locului şi de a dialoga cu elementele

Foto: În 2007 Sibiul a avut un pavilion la Cazarma 90.
Acum se pregăteşte de un posibil proiect permanent.
spaţiale concurente, devenind
un reper pentru oraş, cu o mare
atractivitate socială. La final, oraşul câştigător va fi mândru să cuprindă în spaţiul său un proiect
cu totul deosebit din punct de
vedere arhitectural în România,
pavilionul urmând să fie construit şi expus în locaţia pentru
care a fost propus. Dintre cele 42
de oraşe invitate să participe, 9
oraşe - Braşov, Brăila, Bucureşti,
Cluj-Napoca, Galaţi, Ploieşti,
Sibiu, Timişoara şi Vaslui, au

răspuns documentat şi la timp.
Printre ele, Sibiul a ales să fie subiect şi martor al acestei ample şi
interesante competiţii. Sibiul se
întrece cu alte 8 oraşe pentru a
câştiga titlul de oraşul cu cea mai
inovativă arhitectură, iar arhitecţii locali vor fi luptătorii şi ambasadorii care îl vor reprezenta în
acest concurs. Oraşul participă
cu două frumoase amplasamente: Cazarma 90, în apropiere de
centrul istoric medieval şi Baza
hipică din cartierul Hipodrom.

Locaţiile au fost atent selectate
pentru a îndeplini atât criteriile
funcţionale şi estetice, cât şi pe
cele de vizibilitate publică. Prin
calitatea proiectelor şi spectaculozitatea construcţiilor propuse,
concursul promovează o arhitectură experimentală, avansată, cu
valoare de reper, menită să aducă
beneficii comunităţii. Pavilionul
propus va fi un loc de întâlnire şi
experimentare a unui cadru construit arhetipal în relaţie cu locul
şi oraşul. Proiectul câştigător va
fi construit şi expus în spaţiul
public urban timp de 12 luni şi
va activa ca o lecţie de bucurie a
arhitecturii oferită comunităţii,
ca o provocare şi o demonstraţie
de virtuozitate în acelaşi timp.
Un juriu internaţional format din
arhitecţi consacraţi va alege cel
mai relevant proiect conform criteriilor stabilite şi prin aceasta va
decide care va fi primul oraş din
România care va avea un pavilion construit. ,,Arhetipuri” este
un concurs organizat de agenţia
de publicitate Ad(D)Veritas în
parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România. Informaţii şi
înscrieri pe www.arhetipuri.ro

D

Atenţie la automatele de lapte!

acă pe vremuri se stătea la coadă cu
noaptea-n cap la alimentările care vindeau lapte, acum sibienii au la dispoziţie
până şi automate de lapte în plină stradă.
Acestea se pare că au prins foarte bine la
sibieni, iar oamenii se declară mulţumiţi de
calitatea laptelui. Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentului atrag însă atenţia sibienilor şi le oferă
o serie de recomandări care trebuie avute în
vedere atunci când se decid să cumpere lapte din astfel de locuri.
În judeţul Sibiu sunt înregistraţi pentru
vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor 13 proprietari de vaci
cu lapte, care sunt amplasate pe raza municipiilor Sibiu şi Mediaş, în oraşul Agnita şi Sălişte. Astfel, operatorii din sectorul
alimentar care comercializează lapte crud
prin intermediul automatelor, trebuie să se
asigure că automatele sunt amplasate în spa-

Salvaţi mai repede

(C.B.)

Sparanghelul

Ţinutul de baştină al acestei
legume delicioase se situează în
regiunile nisipoase şi necultivate
ale Europei Centrale şi în jurul bazinului mediteranean. Francezii au
început să o consume începând cu
secolul al XVIII-lea. Cu două secole
în urmă, sparanghelul era cultivat
şi ca plantă medicinală. Era folosit
în combaterea anumitor afecţiuni
ale stomacului, pentru curăţarea
ficatului, a plămânilor şi a intestinelor de deşeurile şi toxinele lor.
În afara efectelor depurative, sparanghelul are acţiune protectoare
asupra arterelor, consumat cu regularitate, sparanghelul previne
apariţia arteriosclerozei şi fluidizează sângele. Sparanghelul conţine fosfor şi vitamina B, ceea ce îi
conferă proprietăţi remineralizante şi stimulative.
Sparanghelul este o delicatesă
folosită în marile restaurante ale lumii. La Sibiu l-am regăsit în meniul
restaurantului Hermania. Fiind un
produs sezonier, lunile mai şi iunie
sunt cele mai bune pentru a gusta
din reţetele pe bază de sparanghel,
cultivat chiar în judeţul Sibiu, la
Avrig. Fie că este gătit cu păstrăv
sau cu ouă, ori cu sos olandez, sparanghelul preparat oferă papilelor
gustative un gust nou, aparte, delicios. Deşi un produs dificil de cultivat, la Hermania reţetele pe bază
de sparanghel sunt pentru toate
buzunarele. Merită încercat!

A

mbulanţa şi Poliţia ar putea ajunge mult
mai repede la locul accidentului dacă
un dispozitiv va fi montat la bordul maşinii şi ar accesa automat numărul de urgenţă
112. În acest sens, Ministrul Comunicaţiilor,
Gabriel Sandu, a semnat la Bruxelles un memorandum prin care proprietarii de autovehicule pot opta pentru introducerea acestui
dispozitiv în caz de accident rutier, a anunţat instituţia.
Alături de România, memorandumul a
fost semnat de Malta, Polonia, Belgia, Danemarca şi Luxemburg. Denumit eCall, dispozitivul va indica exact locul producerii
accidentului.
(L. N.)

ţii închise sau în spaţii
deschise, care să elimine orice risc de contaminare, pot fi uşor
de curăţat, dezinfectat
atât la interior cât şi la
exterior, sunt prevăzute cu sisteme de răcire
care să permită menţinerea laptelui crud la o
temperatură de maxim
până la +4°C şi minimum 0°C, robinetul de
curgere trebuie să fie
uşor detaşabil pentru
a permite curăţarea şi
dezinfectarea,
rezervoarele de depozitare
a laptelui crud trebuie
să fie uşor de curăţat şi
dezinfectat.
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Potrivit specialiştilor, nu trebuie să cumpăraţi
lapte de la un astfel de automat dacă nu are un
sistem exterior de afişare a temperaturii. Mai
mult, aparatele trebuie să aibă inscripţionate
pe lateral şi faţă următoarele menţiuni: „ LAPTE CRUD - se va fierbe”. „Este permisă vânzarea directă de lapte crud prin introducerea
acestuia în ambalajele consumatorului final,
responsabilitatea privind asigurarea curăţirii
şi igienizării acestora revenind în totalitate
consumatorului. Automatele pentru vânzarea
directă a laptelui crud se supun controlului
sanitar veterinar conform legislaţiei sanitarveterinare în vigoare. Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se
sancţionează potrivit prevederilor legislaţiei
în vigoare între 1.000 şi 5.000 lei”, spune Ioan
Penţea, purtător de cuvânt în cadrul DSVSA
Sibiu.
Liliana Nenciu
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Sibienii au serbat 2 Mai, Ziua Naţională a Tineretului
2

mai a fost serbată pentru a şasea
oară şi la Sibiu ca Ziua
Naţională a Tineretului. Am pregătit împreună cu partenerii
noştri un program
interactiv destinat tinerilor care a cuprins
activităţi
sportive,
concursuri şi activităţi cultural-artistice
desfăşurate în Piaţa
Mare şi la Muzeul de
Istorie. Sibiul s-a alăturat astfel celor 40 de
oraşe care au marcat
Ziua Tineretului, la
activităţi participând
peste 4.500 de persoane, în special tineri şi turişti.

Concursuri
Ziua a debutat sub sloganul „Să
cunoaştem împreună valorile
culturale sibiene”, slogan care a
însoţit concursurile organizate de Direcţia Judeţeană pentru
Tineret Sibiu şi Asociaţia Dram
Center 07 Sibiu în colaborare cu
Muzeul Naţional Brukenthal.
Tinerii liceeni şi studenţii au participat la o serie de concursuri
non-formale, care au stimulat
competiţia, comunicarea, iniţiativa şi spiritul de echipă, la
aceste activităţi participând 100
de tineri. Unul din concursurile
de succes a fost „Căutare de comori” desfăşurat în Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istoria
Farmaciei şi Muzeul de Arme şi
Trofee de Vânătoare „August von
Spiess”. Au participat 30 de tineri grupaţi în şase echipe, elevi

de vizitare a expoziţiilor unui număr
de 500 tineri.

Piaţa Mare,
arena tinerilor

ai Colegiului Octavian Goga, ai
Colegiului Terezianum, Liceul
Independenţa şi Grupul Şcolar
,,Avram Iancu” Sibiu.

De la ora 14 Piaţa
Mare a fost luată cu
asalt de peste 600
de copii şi tineri
care au participat
la demonstraţii şi
concursuri sportive coorganizate în
colaborare cu Direcţia pentru Sport
a Judeţului. Au participat Şcoala
Sportivă Şoimii cu tenis de masă,
Asociaţia Arapamesu cu minifotbal, Asociaţia Sportivă „Mirajul

Şcolile Speciale nr. 1 şi 2.
3.000 de tineri au urmărit
seara programul cultural artistic
coorganizat de Casa de Cultură a
Studenţilor.
Deschiderea spectacolului a
fost făcută de Trupa de stegari
Artgotica. Spectacolul a inclus
Formaţia de Dans M&M, Compania de Dans Microbis, Ansamblul
Folcloric Ardealul. La final Mario
Bischin a susţinut un recital, care
a inclus şi melodia „So“.
2 Mai, Ziua Naţională a Tineretului este un eveniment organizat de către Direcţia Judeţeană
pentru Tineret, Direcţia pentru
Sport a Judeţului, Casa de Cultură a Studenţilor şi Asociaţia Dram
Center 07. Parteneri: Muzeul Naţional Brukenthal, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Clubul Sportiv
Şcolar Sibiu, Clubul Sportiv Şcolar „Şoimii” şi Asociaţia Colors.

Expoziţii foto
„Terra 2050” expoziţie montată în
sala multimedia a Muzeului de
Istorie Naturală cu lucrări care
surprind viziunea tinerilor privind viitorul Pământului. Au expus lucrări elevi de la Şcoala Gen.
nr. 4, coordonaţi de învăţătoarele
Daianu Sanda şi Rizescu Ana.
„Natura prin ochii tinerilor”
expoziţie foto cu peisaje realizate de tinerii studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe, catedra Ecologie şi
Protecţia Mediului la Muzeul de
Istorie Naturală. Expoziţia a fost
vizitată în perioada 25 aprilie - 2
mai timp în care vizitatorii au votat primele trei fotografii. Tinerii
au avut intrarea liberă în cadrul
Complexului Muzeal Brukenthal,
fapt care a acordat posibilitatea

Dansului” cu dansuri sportive,
Şcoala Sportivă cu volei, şah,
badminton, fotbal. La competiţiile sportive au participat şi tineri
din şcolile generale nr. 1, 5, 15 şi

Eveniment co-finanţat de Consiliul Judeţean prin Serviciul Public Sala Transilvania.
Călin Blaga
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A venit momentul schimbării

acă în luna februarie, la nivel central PSD se pregătea
pentru o schimbare - în bine, aşa
cum spun mulţi după venirea
lui Victor Ponta la conducerea
partidului - acum a venit rândul
social-democraţilor sibieni. Astfel, sâmbătă, va avea loc conferinţa judeţeană în care se va alege noua conducere a organizaţiei
PSD Sibiu.

Candidează la Sibiu
Încă de la începutul anului, 2010
s-a anunţat anul schimbării pentru PSD, odată cu conferinţa din
20 februarie, când Victor Ponta
a fost ales în fruntea partidului. Acum, la câteva luni după
acel eveniment, a venit vremea
să se facă alegeri pentru noua
conducere a social-democraţilor
sibieni. Iniţial şi-au anunţat candidatura Ioan Cindrea, actualul
preşedinte al organizaţiei judeţene a partidului şi Cosmin Ionescu, vicepreşedintele PSD Sibiu,
dar, pe ultima sută de metri, şi-a
depus candidatura şi Cristian
Marinescu, preşedintele executiv
TSD Ilfov. „Datoria mea de tânăr
politician este aceea de a încerca
să schimb situaţia actuală a organizaţiei PSD Sibiu, iar alegerile
de la sfârşitul acestei săptămâni
îmi acordă această şansă. Candidez pentru funcţia de preşedinte
al organizaţiei judeţene al PSD

C

Sibiu

POLITIC

Sibiu pentru că sunt sibian
100%, născut şi crescut aici şi
doresc să lupt pentru binele
partidului, astfel încât la
viitoarele alegeri PSD
Sibiu să ocupe un loc
fruntaş la nivel local
şi naţional. Sunt tânăr, dar am experienţă în politică! Sunt
ambiţios, dar am
învăţat din greşelile înaintaşilor mei!
Sunt absolut convins că, dacă voi fi
ales, îmi va fi greu,
dar care început este
uşor? ”, a declarat Cristian Marinescu.

Susţinut de la
centru
Depunerea candidaturii pentru funcţia
de preşedinte al organizaţiei
judeţene al PSD Sibiu a lui Cristian Marinescu a fost încurajată
şi susţinută de figuri importante
ale partidului la centru. Vicepreşedintele PSD la nivel naţional,
Titus Corlăţean, este unul dintre
ei. „Ca vicepreşedinte al PSD la
nivel naţional, nu doresc să intervin în competiţia de la PSD
Sibiu. Dreptul de a candida este
un bun câştigat pentru partid, ce
demonstrează o viaţă democrati-

Troleibuzul agită spiritele
în Consiliul Local Sibiu

onsilierul local PDL, Ovidiu
Luca, a criticat în ultima şedinţă de Consiliu decizia supusă la vot de a desfiinţa liniile de
troleibuz din tot Sibiul. „Constat
că acest consiliu are o prezenţă
formală.
Când acest proiect a ajuns
pe mesele noastre, hotărârea era deja luată.
Mergeţi prin Sibiu şi
vedeţi că, deja, o parte din aceste reţele nu
mai există. Se spunea
că troleibuzele au costuri mari de întreţinere.
Asta, probabil, pentru
că erau vechi. În fostul
proiect de hotărâre prin care am
aprobat eliminarea troleibuzelor
de pe traseu, se spunea că reţelele de contact vor fi conservate.
Acum, când toată lumea alege
mijloacele de transport ecologice,
noi renunţăm de tot la acestea.
Vă rog să nu votaţi acest proiect
de hotărâre. În momentul în care

va veni un alt consiliu local sau,
poate, un alt primar şi va dori să
revitalizeze transportul cu troleibuze, tot din banii noştri vor
trebui remontate aceste reţele. Vă
vorbesc şi ca un sibian, nu numai
în calitate de consilier local”, a declarat Luca, mâhnit. Consilierul
FDGR, Raimar Wagner
a dat replica: „Faptul
că în plenul şedinţei de
Consiliu Local lucrurile merg ca pe roate,
un slogan pe care l-am
adopat, este un semn
că aici lucrurile merg
bine. Dumneavoastră
sunteţi în opoziţie şi
noi avem majoritatea. Sibienii neau învestit pe noi cu încredere”, a
replicat Wagner.
În pofida insistenţelor lui Ovidiu Luca, proiectul a fost aprobat,
cu doar patru voturi împotrivă,
ale PDL.
(C.B.)

că pe care alte partide nu o
au. Salut pe cei care intră în
această competiţie şi-l salut
şi pe Cristian Marinescu
şi sunt convins că din
competiţia dintre actualul
preşedinte,
Ioan Cindrea şi ceilalţi participanţi se
va putea oferi o soluţie concurenţială
şi la nivel naţional”,
a declarat vicepreşedintele PSD. Titus Corlăţean a mai adăugat că
această competiţie este
una firească şi că salută
apariţia unei echipe competitive care să aducă partidul în prima linie pentru
câştigarea alegerilor viitoare. Senatorul PSD, Viorel
Arcaş susţine că este foarte
bine că există competiţie pentru aceste alegeri. „Este foarte
bine că există competiţie pentru aceste alegeri. Statutul partidului permite oricărui membru
să candideze. Îl cunosc pe Cristian Marinescu de zece ani şi pot
spune despre el că este un tânăr
ambiţios şi cu foarte mare potenţial”, a declarat Viorel Arcaş.
Deputatul PSD, Mircea Silvestru-Lup este de părere că dreptul
de a candida aparţine fiecărui
membru PSD. „Oricine se poate înscrie, oricine poate candida.
Este un drept al fiecărui membru
PSD”, a declarat deputatul PSD

Mircea Silvestru-Lup.
Contactat telefonic, preşedintele PSD Victor Ponta nu a dorit
să facă nicio declaraţie în legătură cu alegerile de la Sibiu. Ponta
a sperat să se amâne evenimentul
din 8 mai pentru că el a anunţat
că nu va putea fi prezent, dar, se
pare că lui Ioan Cindrea îi este
indiferentă prezenţa preşedintelui partidului. „Am auzit că sunt
alegeri la Sibiu în acest sfârşit de
săptămână. Am auzit că va fi şi o
competiţie, lucru care nu poate
decât să mă bucure pentru că într-o societate democratică trebuie
să existe competiţie. Pe Cristian
Marinescu îl ştiu de la TSD, am
lucrat bine cu el şi îi urez succes,
lui şi tuturor celorlalţi participanţi”, a declarat Nicolae Bănicioiu, preşedintele TSD. El a mai
adăugat că, cu siguranţă cel mai
bun va câştiga, iar colegii săi de
la Sibiu ştiu cel mai bine cine este
capabil să-i reprezinte.
Dacă tinereţea a devenit un
trend la nivel central, aşa cum
s-a văzut la PSD (Victor Ponta),
PNL (Daniel Constantin) şi PC
(Daniel Constantin), poate a venit momentul ca şi la nivel local
să se meargă pe aceeaşi idee, iar
tinerii cu aspiraţii înalte să fie
lăsaţi să-şi demonstreze aptitudinile de lideri şi să pună în aplicare ideile inovatoare ce pot aduce
câştig partidului la următoarele
alegeri.

Liberalii şi social-democraţii
sibieni votează
8 - 9 mai sunt
zile de foc pentru
organizaţiile PSD
şi PNL Sibiu. Ambele partide au
alegeri judeţene.
Startul este
dat de PSD, care
în 8 mai, de ziua
Partidului
Comunist Român organizează la
Sala Thalia Conferinţa Judeţeană. Tensiunile în partid sunt mari
după anunţarea a trei candidaturi la şefie: Ioan Cindrea, Cristi
Marinescu şi Cosmin Ionescu.

De Ziua Europei, pe 9 mai,
PNL Sibiu a convocat delegaţii de
judeţ să aleagă conducere. Nici
aici apele nu sunt clare după ce
Mircea Cazan şi Nicolae Neagu
s-au contrat prin intermediul
presei, după ce ambii şi-au manifestat dorinţa
de a candida la
funcţia de preşedinte. Şi la liberali există un
al treilea candidat în persoana
revoluţionaruluiP uiuF esan.
(C.B.)

Anul II, nr. 94, 8 - 14 mai 2010

ACTUAL

11

S-a dat startul la Campionatul de Slalom Paralel

P

rima etapă din Campionatul
Naţional de Slalom Paralel
desfăşurată la Sibiu în 1 mai s-a
dovedit a fi una incendiară. Dimineaţa cursei a adus în parcul
de service, pe lângă participanţii
tradiţionali ai acestui gen de competiţie, şi pe oaspetele de onoare
al acestui Campionat, pilotul Vali
Porcisteanu. Ultimele verificări
ale maşinilor au precedat startul
manşelor.
Napoca Rally Academi l-a
adus la Sibiu, pe post de suporter
al juniorului Simone Tempestini
şi pe pilotul multicampion Marco

Tempestini, tatăl acestuia. Marco
a recunoscut după cursă că spiritul latin din el l-a făcut să urmărească cu sufletul la gură evoluţia
manşelor fiului său, supravegheat
îndeaproape de antrenorul lui Simone, nimeni altul decât cunoscutul pilot Deny Ungur. Marco
Tempestini chiar declara la faţa
locului unui post de televiziune
că este bucuros că are ocazia săşi aducă pe fiul de doar 16 ani la
curse în România, întrucât în Italia nu se permite încă aşa ceva.
La clasa juniori, clasamentul
final arată astfel: Locul I Octavi-

BRD a prezentat, la Sibiu,
„A la carte”, primul card bancar
100% personalizabil

BRD a devenit în aprilie prima bancă din România care le oferă
clienţilor posibilitatea de a-şi personaliza în întregime cardul. O fotografie de familie, imagini din vacanţă, locuri, întâmplări şi persoane
dragi, toate pot fi păstrate de-acum, pe cardul BRD „A la carte”.
Cu utilizare internaţională, cardurile, echipate cu chip, vor fi emise atât sub sigla VISA, cât şi sub cea a MasterCard. Cardul a fost lansat
şi la Sibiu în 29 aprilie. „A la carte” beneficiază de toată gama funcţionalităţilor specifice unui card. Fotografiile trebuie să respecte anumite exigenţe juridice referitoare la drepturile de autor şi la proprietatea
intelectuală, utilizarea unor mărci înregistrate sau a unor imagini cu
conotaţii religioase, politice, rasiste sau sexuale nefiind permisă.
„În prima fază, clientul va furniza băncii fotografia preferată salvată pe un suport de stocare, urmând ca în scurt timp BRD să lanseze un site web dedicat, prin intermediul căruia clienţii să-şi poată
solicita şi personaliza în mod direct cardul. Până atunci, pe site-ul
instituţional www.brd.ro, clienţii au la dispoziţie un simulator pentru
a vedea cum vor arăta pe card fotografiile lor preferate. Cardul va fi
disponibil în agenţie în 10 zile lucrătoare după semnarea cererii de
emitere şi validarea designului de către client”, a declarat Patric Popovici, Directorul Executiv al Grupului Sibiu al BRD.
„BRD rămâne în avangarda inovaţiei în domeniul produselor monetice şi va continua să aducă surprize plăcute pe piaţa românească
de profil, produse care vor facilita plăţile fără numerar pentru clienţi”,
a adăugat Marius Pădurean, Directorul Clientelă Retail al Grupului
Sibiu al BRD.
BRD este liderul pieţei de e-commerce, cu un volum procesat de
peste 80 milioane EUR în anul 2009 şi o cotă de peste 90% din piaţă.
BRD are peste 2,2 milioane de carduri valide şi operează o reţea de
peste 1.450 ATM-uri şi 20.000 de POS-uri. Grupul Sibiu al BRD coordonează unităţile băncii amplasate în judeţele Sibiu, Alba şi Hunedoara. Banca are la dispoziţia publicului, în această zonă, 53 de unităţi, operează 83 de ATM-uri şi 650 de POS-uri.

an Tirnovean, Locul II Florinel
Tincescu şi Locul III Simone Tempestini. La următoarea clasă constituită, cea de până la 1600 cmc,
cu 5 piloţi la start, lupta pentru locul întâi se duce între Raul Badiu
şi Dan Gruncă, acesta din urmă
pierzând şi locul II în semifinala
cu Istvan Szabo din cauza unui
incident mecanic provocat de un
bolovan. Clasamentul final este
următorul: Locul I Raul Badiu,
Locul II Istvan Szabo şi Locul III Dan
Gruncă. Clasa până
la 2000 cmc a fost şi
cea mai numeroasă,
cu 13 piloţi la start.
În semifinală au intrat Lorand Jozsa,
Mihai Pleşa, Dan
Niristeanu şi Petre
Costache. Disputele dârze, cu răsturnări de situaţie duc
în finală pe Lorand
Jozsa care câştigă în
faţa lui Mihai Pleşa
cu peste o secundă.
Clasamentul este:
Locul I Lorand Jozsa, Locul II Mihai Pleşa şi Locul

III Dan Niristeanu. Primii doi
piloţi de la această clasă au ocupat şi locurile II, respectiv III în
Clasamentul Open, după Vali
Porcisteanu care face de fapt un
adevărat galop de sănătate, câştigând clasamentul cu timpul de
01:43,797 la peste 7 respectiv 8 secunde în faza următoare.
(L.N.)

Foto: Cipi Vanga / rallymax.ro
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RMN este utilă în depistarea
neoplasmului de sân
controlateral

n prezent metodele de screening (clinic şi mamografic) pentru cancerul de sân controlateral, la pacientele diagnosticate cu neoplasm
mamar unilateral, determină o rată de rezultate fals negativ de 10%.
Un studiu realizat recent a evaluat în ce măsură asemenea limitări pot
fi depăşite prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN). În acest studiu
au fost incluse 969 de femei diagnosticate cu cancer de sân unilateral, la care screeningul clinic şi mamografic al sânului controlateral
nu a identificat existenţa neoplaziei. Pacientele au fost urmărite pe
parcursul unui an, iar rezultatele au fost verificate prin biopsie. Rata
de depistare a unei tumori maligne în sânul controlateral a fost de
3,1%, ceea ce a corespuns unei sensibilităţi de 91% şi unei specificităţi
de 88% a rezonanţei magnetice nucleare (RMN) pentru diagnosticul
cancerului mamar controlateral. Valoarea predictivă negativă a fost
de 99%. În concluzie, RMN poate detecta prezenţa neoplasmului la
nivelul sânului controlateral, care, la momentul evaluării iniţiale, rămâne nediagnosticat de screeningul clinic şi mamografic.
RMN Diagnostica
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Băutura, bat-o vina!

D

acă bei peste măsură şi ajungi pe mâna doctorilor, s-ar putea să
scoţi bani grei din buzunar. Senatorii din Comisia juridică au
dat aviz favorabil unui proiect de lege potrivit căruia persoanele care
ajung la spital în comă alcoolică îşi vor plăti singure tratamentul medical. Ideea îi aparţine deputatului Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Urgenţe Iaşi, care spune că într-un singur spital sunt trataţi
1.000 de pacienţi care au băut peste măsură, iar tratamentul acestora
este decontat de Casele de Asigurări de Sănătate. Medicul mai spune că pentru un astfel de pacient se cheltuiesc 600
de lei pe zi. Astfel, acesta a propus includerea
asistenţei medicale acordate în cazuri
de „intoxicaţie etilică acută voluntară” printre serviciile care nu sunt
decontate din Fondul naţional unic
de asigurări de sănătate şi a căror
contravaloare să fie suportată de
asigurat. Propunerea a primit
aviz favorabil de la Comisia juridică din Senat şi urmează să intre
în dezbaterea plenului.
(L. N.)

Poveste de nuntă: Rochia de mireasă

F

iecare mireasă
îşi
doreşte să strălucească în ziua nunţii. Rochia de mireasă este
cu siguranţă cea mai specială
ţinută, fiecare femeie imaginându-şi, cu mult timp înainte de
nuntă, acest moment. Chiar dacă
de mică visezi că la nunta ta vei
apărea într-o rochie de prinţesă,
trebuie să ţii cont şi de ce model
ţi se potriveşte, în funcţie de forma corpului. Încercaţi mai multe
ţinute, s-ar putea ca o rochie, datorită materialului şi croiului, să
vă avantajeze, chiar dacă nu v-a
atras atenţia din prima. Puneţi
accent pe detalii, ele vor face diferenţa şi o vor personaliza. Un

Donează sânge! Fii erou!

S

tudenţii medicinişti au organizat pentru a 11-a oară la Sibiu,
campania adresată tinerilor care
doresc şi pot dona sânge. Anul
acesta campania
se
desfăşoară
în 8 centre
universitare din ţară.
„Această
campanie,
în fiecare
an a dat
foarte bune rezultate. Centrele
de Transfuzie după fiecare campanie spuneau că stocurile sunt
pline”, a declarat Anca Florea, coordonatoarea de anul trecut al
proiectului, când la Sibiu 286 de
donatori au oferit sânge. Campa-

nia este organizată sub egida Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor
în Medicină din România în parteneriat cu Centrele Regionale
de Transfuzie Sanguină şi Facultăţile de Medicină. În perioada
3-7 mai studenţii sibieni grupaţi
în Societatea „Hipocrates” au
împărţit fluturaşi pe stradă, au
explicat oamenilor importanţa
donării de sânge, totul pentru a
sprijini Centrul local de transfuzii. „Banca de sânge trebuie să fie
plină tot timpul anului, nu doar
la finalul campaniei acestea. De
sânge este nevoie tot timpul!”, a
concluzionat Simona Berariu, coordonator de programe în cadrul
Direcţiei de Sănătate Publică.
(C.B.)
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trandafir sau o broşă prinse întrun mod şic pot schimba aspectul
rochiei. Culoarea albă se păstrează în tendinţe, dar poate fi înlocuită, în funcţie de preferinţele
miresei.

Voalul miresei
În antichitate, voalul acoperea
mireasa din creştet până în pământ simbolizând supunerea femeii faţă de soţul ei. În prezent,
nu se mai pune accent pe această
semnificaţie, el reprezintă mai
mult un accesoriu al rochiei de
mireasă. Totuşi, pentru miresele
care ţin la tradiţie, trebuie să ştiţi
că purtarea voalului sugerează

Legea falimentului
persoanelor fizice

vând în vedere interesul tot
mai crescut pentru proiectul
legislativ privind insolvenţa persoanelor fizice, Gabriela Folcuţ
(foto), Consilierul pe Comunicare
al ARB a expus poziţia şi măsurile băncilor comerciale cu privire
la această lege.
„Asociaţia Română a Băncilor (ARB) a
transmis Senatului României şi Camerei
Deputaţ i lor
punctul de vedere privind
neoportunitatea promovării şi
adoptării propunerii legislative
privind insolvenţa persoanelor
fizice precum şi o serie de amendamente în cazul în care se doreşte totuşi promovarea legii indiferent de poziţia noastră. Este
foarte important ca propunerile
legislative care se au în vedere să
ţină cont de situaţia economică a
României şi să menţină un echilibru corect între drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale creditorilor. Posibilitatea debitorilor
ca prin achitarea doar a 75% din
totalul creanţelor să beneficieze
de închiderea anticipată a procedurii şi de ştergerea din toate
registrele de publicitate şi din
evidenţele publice a consecinţelor juridice ale insolvenţei (prevăzută în proiectul de lege) considerăm că este un act incorect şi
va încuraja debitorii să se îndatoreze în mod excesiv, obligând
băncile să constituie provizioane
care vor afecta sever rezultatele
instituţiilor de credit, iar reper-

cursiunile se vor vedea în economie şi, implicit, în activitatea de
creditare. Instituţiile de credit au
identificat soluţii pentu a evita
executarea silită a datornicilor
prin restructurarea / reeşalonarea creditelor, proces demarat
încă din anul 2008. Recomandăm
clienţilor care întâmpină probleme financiare în rambursarea
creditelor să se adreseze băncilor
creditoare pentru a putea identifica, în timp util, soluţii viabile”.
Adina Vintilă,
consultant financiar
independent
www.atucredit.com

puritatea, castitatea şi vă protejează de spiritele rele.

Florile miresei
Buchetul miresei este la fel de
important ca şi ţinuta purtată de
mireasă în ziua nunţii. Trebuie
ales cu grijă, deoarece prin felul
în care este realizat şi din ce flori
este format va completa ţinuta
miresei şi o va scoate în evidenţă.
Mihaela Şerbulea
S.C L’ART DES FLEURS S.R.L
Event manager/Aranjamente
florale
0726373012, art-des-fleurs.ro

Lasă-te de
fumat!

57% dintre românii fumători
au declarat că vor să renunţe la
fumat, dar nu ştiu ce ar trebui
să facă pentru a scăpa definitiv
de această dependenţă, reiese
din Raportul de Cercetare Cantitativă realizat de ISRA Center
Marketing Research, în care s-a
urmărit percepţia românilor asupra fumatului.
Conform aceluiaşi raport,
aproximativ 2 din 3 români fumători cu vârste cuprinse între
35 şi 44 de ani vor să se lase de
fumat, iar dintre cei care au încercat să renunţe, 55% sunt deja
la cea de-a 3-a tentativă eşuată
pentru că nu ştiu ce ar trebui să
facă pentru a renunţa.
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Mărirea gambelor

A

ugmentarea (mărirea) gambelor
reprezintă intervenţia chirurgicală prin
care se realizează modelarea
formei
sau a mărimii
gambelor precum şi o simetrizare a acestora. În afara rolului funcţional
extrem de important, gambele
reprezintă un punct de atracţie
sexuală şi au un rol important în
conceptul de frumuseţe. Se consideră că circumferinţa medie a

gambei unei femei trebuie să fie
între 33 – 36 cm. Totuşi aspectul
gambei trebuie integrat în aspectul întregului corp fără a ne referi
strict la valori absolute. Disproporţionalitatea gambelor faţă
de coapse, forma modificată sau
asimetria reprezintă motivele
care pot crea complexe fizice care
duc chiar la evitarea expunerii
acestora în public (purtarea unor
ţinute care acoperă gambele).
Musculatura gambieră este greu
de modelat prin exerciţii fizice
astfel încât implantele gambiere
reprezintă alternativa chirurgicală. Intervenţia chirurgicală constă în introducerea unor implante de gel siliconic (similare ca şi

textură celor utilizate în mărirea
de sâni) la nivel gambier printr-o
incizie de 4-6 cm situată în spatele genunchilor. După operaţie
este necesară imobilizarea fermă
a gambelor pentru 1 săptămână,
urmată de 3 săptămâni de compresie elastică, ulterior activitatea
fizică fiind nerestricţionată. Beneficiile operaţiei sunt reprezentate de o îmbunătăţire a imaginii
corporale precum şi o creştere a
satisfacţiei personale.
Sergiu Axinte
medic specialist
Chirurgie Plastică
şi Reconstructivă
www.med-elite.ro

NOU!

Acum va asteptam
si in incinta Real
Salon Prana

Medicina
preventivă medicina
viitorului
Î

n medicina cuantică boala înseamnă dezechilibru energetic. Biorezonanţa face parte din
medicina energetică. Se bazează
pe faptul că fiecare celulă în organismul uman generează un
câmp electromagnetic propriu.
Medicina energetică a început
să evolueze încă din anii ‘30. În
prezent dezvoltarea ei a luat amploare şi au apărut aparate performante care preiau informaţia
de la celulele umane, o prelucrează computerizat, o compară
cu mii de etaloane şi o transmit
specialistului într-o formă cunoscută lui.
Se primesc astfel informaţii
preţioase despre starea de sănătate a pacientului. Boala se poate
depista în faza incipientă, la nivel
energetic, încă înainte ca aceasta
să se manifeste clinic. Este o metodă neinvazivă şi nedureroasă.
Se adresează tuturor vârstelor.
După un control cu unul dintre cele mai performante aparate
de biorezonanţă, cum ar fi Biospect 11, pacientul pleacă cu o
imagine de ansamblu şi detaliată
a stării sale de sănătate. Se poate
vedea unde este ,,veriga slabă”,
se poate intra pe fiecare organ în
parte şi analiza. Rezultatele sunt
scoase la imprimantă şi stocate în
memoria calculatorului. Astfel se
poate monitoriza evoluţia fiecărui pacient în parte.
Tot prin biorezonanţă se pot
activa energiile naturale de vindecare şi se poate stimula regenerarea energiilor care au devenit slabe.
Celulele comunică încontinuu
între ele. De la un dezechilibru
energetic se poate ajunge la un
întreg lanţ de afecţiuni. De aceea
este indicat să depistăm din timp
orice dezechilibru.
Un vechi proverb spune:
,,Cine nu îşi face timp astăzi pentru sănătate, îşi va face timp mâine pentru boală”.

Pentru un control de
specialitate, cu aparatul Biospect 11, ne puteţi găsi pe
N. Bălcescu, nr. 38, şi în galeria hipermarketului Real,
la salonul Prana (=energie
pozitivă, vitală). Pentru programări sunaţi la telefon
0757.890.707.

Tursib – bilete noi şi
validare modernă

validatoare au fost achiziţionate
în urma unei proceduri de cumpărare directă, firma furnizoare
fiind Alien Concept din Oradea.
Valoarea pe bucată este de 1.400
de lei.

S
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Distracţia se plăteşte

ibienii care au sub 27 de ani, o fire simpatică şi jucăuşă, dar mai
ales disponibilitatea de a călători cel puţin patru luni, se pot angaja
legal ca animatori pentru turişti. „Animatorul turistic este acea persoană care animează şi programează timpul liber al turiştilor, reuşind
mulţumită simpatiei sale să îi facă să petreacă o vacanţă de neuitat.
Calităţile indispensabile pentru a fi un bun animator sunt: simpatia,

Noile bilete Tursib

C

ompania care asigură transportul public în comun în
municipiul Sibiu va trece la implementarea unei noi etape din
programul „Noul Tursib” şi anume implementarea noului sistem
de ticketing. Noul sistem prevede
dotarea mijloacelor de transport
cu validatoare speciale care inscripţionează biletele de călătorie
tipărite pe hârtie termosensibilă. Validatorul conţine o imprimantă termică care imprimă pe
bilet ora şi data folosirii. Pentru
început Tursib a achiziţionat un
număr de 30 de validatoare electronice care au fost montate la începutul acestui an pe 10 mijloace
de transport (câte trei în fiecare
autobuz) pentru a testa noua
modalitate de validare a tichetului de călătorie. Validatoarele
existente şi cele de tip nou vor
funcţiona în paralel până când
societatea de transport public va
dota toate mijloacele de transport
cu noul tip de aparate. Cele 30 de

Tursib a început vânzarea
noilor bilete de călătorie tipărite pe hârtie termosensibilă, cu
un nou design. Hârtia din care
noile tichete sunt confecţionate
asigură un element de siguranţă
care elimină posibilitatea de a le
fotocopia. Un alt aspect pozitiv al
folosirii acestui tip de hârtie este
eliminarea posibilităţii de refolosire a tichetului de călătorie:
odată ce validatorul electronic a
marcat pe bilet data şi ora, aceste
elemente nu mai pot fi şterse aşa
cum se întâmpla în cazul tipului
vechi de tichete.
„Noile bilete vor fi disponibile, treptat, pe măsură ce fiecare
unitate de vânzare îşi epuizează
stocurile de bilete de tip vechi.
Sibienii care au achiziţionat mai
multe tichete de tip vechi le pot
folosi în continuare, acestea putând fi folosite pe ambele tipuri
de validatoare”, declară Mirela
Gligore, şef Serviciu de Presă şi
Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.
(C.B.)

Ghici ghicitoarea mea...
Trimite răspunsul corect la
ghicitoarea săptămânii pe
adresa concurs@sibiu100.ro.
Săptămânal poţi câştiga o plimbare
romantică în doi prin Muzeul
Civilizaţiei Tradiţionale cu trăsura.
Câştigătorul va fi desemnat prin
tragere la sorţi. Premiul este oferit
de CNM ASTRA şi se ridică de la
sediul din Piaţa Mică, nr. 11.

Feţişoară cu rochiţă roşioară,
Când prind a te dezbrăca
N-am de ce mă bucura
Că încep a lăcrima.

Răspunsul ghicitorii de
săptămâna trecută: pepenele
Câştigător:

Helena Georgiana

devotamentul, inovaţia, libera iniţiativă, disciplina şi autocontrolul,
optimismul şi spiritul de echipă. Makamon se află în continuă căutare
de personal care dispune de dorinţa şi plăcerea de a munci în acest
sector, dar mai ales de calităţile şi abilităţile necesare pentru a avea
o carieră în domeniului turismului. Suntem în continuă căutare de
animatori cu următoarele figuri profesionale: animatori de contact,
animatori mini-club (pentru copii) şi animatori sportivi”, a precizat
Irina Alecu, reprezentanta unei firme care recrutează astfel de angajaţi. O renumită firmă italiană, care a hotărât să-şi extindă activităţile
şi în România, va organiza trei selecţii la sfârşitul acestei luni. Prima
are loc în 29 mai, în capitală, pe 30 mai este rândul Braşovului, iar
castingul de la Sibiu se va desfăşura pe 31 mai.

Din Grecia, în Zanzibar
Societatea oferă servicii de animaţie turistică, sportivă şi de întreţinere a turiştilor în cadrul satelor de vacanţă, a hotelurilor, a campingurilor, a târgurilor, a centrelor comerciale, precum şi în alte locaţii de
distracţie din toată lumea. Momentan, cea mai mare cerere o are Egiptul, mai ales zona Sharm-el-Sheikh, însă tinerii care vor fi selecţionaţi
pot ajunge şi în Italia, Spania, Grecia, Tunisia, sau chiar Kenia, ori
Zanzibar. Candidaţilor li se cere să deţină cunoştinţe optime de limba
engleză şi germană sau italiană, vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani,
paşaport şi disponibilitatea de a fi la job între 4 şi 6 luni.
Victor Petrini
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„Circuitul documentelor în instituţie
este îngreunat de prea multă birocraţie”

„Curat e mai bine”

Pastorul Ioan Brie:
„Vrem să cultivăm un comportament civic corect”

80 de voluntari de la Biserica Penticostală Emanuel şi Şcoala
Generală nr. 1 au curăţat cartierul Ştrand.

D

epartamentul de Tineret al
Bisericii Penticostale Emanuel din Sibiu desfăşoară un
amplu proiect de curăţenie în
spaţiile publice din oraşul de la
poalele munţilor Cibin. La finele
lunii aprilie, tinerii şi elevii Şcolii nr. 1 Sibiu au strâns gunoaiele
din cartierul Ştrand. Acţiunea
„Curat e mai bine” a făcut parte
din campania intitulată „Un oraş
curat” şi s-a bucurat de sprijinul
nemijlocit al municipalităţii sibiene. Primăria a pus la dispoziţia
participanţilor materialele necesare, saci şi mănuşi speciale. Ca
semn distinctiv, tinerii au purtat
o bluză sau un tricou de culoare
roşie. Liderul copiilor de la Şcoala 1, Delia Cociu, ne-a mărturisit
că elevii săi au răspuns prompt
la propunerea de a participa la

acest proiect. „De curând am sărbătorit Ziua Pământului şi ne-am
gândit că este nimerit să dăm şi
noi o mână de ajutor, ca un fel de
aplicare. Copiii au răspuns repede şi sunt foarte entuziasmaţi.
Facem ce ne stă în putinţe, pentru natură, pentru noi şi cred că
este o învăţătură şi pentru viaţă”,
a mai spus domnişoara profesor
Delia Cociu.

Proiect în desfăşurare
În ediţiile precedente ale campaniei, Biserica Emanuel a mai
desfăşurat asemenea acţiuni şi
în alte locuri din Sibiu cum este
malul râului Cibin, marginea lacului Binder sau Pădurea Dumbrava. „Ideea vine dintr-un crez

pe care îl avem. Dumnezeu este
desăvârşit. Reflectăm frumuseţea
şi desâvârşirea Lui făcând curat
în jurul nostru. Dorim să creştem o generaţie de români, sibieni, care să fie responsabilă faţă
de spaţiul în care convieţuim cu
toţii. I-am mobilizat pe tineri să
strângă inclusiv chiştoacele de ţigări. Dacă avem o inimă curată,
un gând curat, atunci vom lăsa şi
curăţenie în jurul nostru. Vrem să
cultivăm un comportament civic
corect. Opinia mea este că mizeria pe care o lăsăm într-un mod
iresponsabil reflectă murdăria
interioară. Ne spunem creştini
de 2000 de ani, să şi demonstrăm
că suntem”, ne-a declarat pastorul Ioan Brie, liderul tinerilor din
Biserica Emanuel. Locuitorii din
zona Ştrand s-au arătat încântaţi
de disponibilitatea tinerilor şi a
elevilor pentru astfel de proiecte
cu caracter social. „Dacă nu păstrăm curat se murdăreşte şi cred
că nimeni nu vrea să iasă afară
în mizerie, sau dacă vrea să facă
un grătar la câmp,
locul să fie plin de
gunoaie. În fiecare
lună eu fac curat la
blocul meu”, ne-a
spus Andreea, elevă
a Şcolii Generale nr.
1 din Ştrand, participantă la această
acţiune. Proiectul
„Un oraş curat” va
continua cu o altă
etapă, în luna mai,
care vizează Pădurea Dumbrava.

După suspendarea directorului Anca Drăgan pe motiv că ar fi
cheltuit în scop personal fonduri europene destinate persoanelor
cu probleme medicale şi sociale, fotoliul de director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
a fost ocupat de Ioan Bordianu. Deşi este director doar de anul
trecut, tânărul are planuri mari. Bordianu vine şi cu o gândire
nouă şi spune că stagiile de pregătire în străinătate i-au dat prilejul să înţeleagă multe din mecanismele sistemului administrativ european.
Reporter: Mai mulţi cetăţeni se
plâng de condiţiile inumane în care
trebuie să aştepte (ploaie, vânt, ninsoare) la comisia de handicap. Ce se
poate face pentru soluţionarea acestei probleme?
Ioan Bordianu: DGASPC a amenajat o sală de aşteptare şi s-au făcut şi programări, tocmai pentru
a evita astfel de situaţii. În decurs
de un an, Serviciul de Evaluare
Complexă se va muta pe strada
Spartacus într-un sediu reamenajat special pentru acest scop.
Rep.: Sibiul este printre judeţele codaşe în ceea ce priveşte numărul de
adopţii. Care consideraţi că este cauza şi dacă s-a realizat vreo adopţie
în acest an?
I.B.: Până în februarie 2010, sentinţele de deschidere a procedurii interne de adopţie nu erau
pronunţate de Tribunalul Sibiu,
în situaţiile în care părinţii nu
erau de faţă pentru a-şi exprima
consimţământul (în condiţiile
în care legea cere acest lucru).
În prezent, în cazurile în care se
dovedeşte că părinţii sunt de rea
credinţă, Tribunalul deschide
procedura de adopţie. Astfel, faţă
de anii trecuţi, numărul adopţiilor a crescut, însă o altă problemă pentru numărul încă mic este
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Data naşterii: 17 iunie 1977
Stare civilă: necăsătorit
Experienţa profesională:
2009 – prezent – DGASPC –
Director general
2008 – 2009 – Programul de
Formare Specializată în Administraţia Publică, cu durată de
un an, destinat tinerilor funcţionari publici, viitori manageri publici
2003 – 2008 – Consiliul Judeţean Sibiu – şef serviciu Relaţii
Publice CIC şi Informatică
Studii:
1996 – 2001 – Facultatea de
Inginerie – Universitatea Lucian Blaga - secţia calculatoare
2001 – 2003 – Facultatea de
Inginerie – Universitatea Lucian Blaga- master management
industrial (al afacerilor)

faptul că nu avem decât un singur specialist de adopţii pentru
întreg judeţul. Anul acesta, s-au
definitivat 3 adopţii, iar alte 5 dosare sunt pe rol.
Rep.: Ce planuri de viitor are
DGASPC? Aveţi în plan construirea de noi centre?
I.B.: În viitorul apropiat, vom
depune patru proiecte de reabilitare: două centre de plasament
(Guliver, Turnu Roşu) şi două
centre de adulţi (Agnita, Dumbrăveni). Aceste proiecte vizează finanţarea prin Programul
Operaţional Regional (POR). De
asemenea, aşteptăm deblocarea fondurilor de la Autoritatea
Naţională pentru Persoane cu
Handicap pentru finalizarea
centrelor aflate în construcţie la
Cisnădie, Mediaş şi Dumbrăveni.
DGASPC continuă şi proiectul
finanţat prin mecanismul Spaţiului Economic European (SEE) de
modernizare a 8 centre de plasament. Avem în plan şi creşterea
capacităţii centrului din Orlat cu
încă 24 de locuri prin amenajarea
unei părţi de imobil, nefolosită în
prezent. Pe lângă derularea programului de after school realizat
şi oferit gratuit de o firmă din Sibiu, intenţionez să mă ocup şi de
dezvoltarea fizică armonioasă a
copiilor din centre, motiv pentru
care am în vedere colaborarea cu
un club sportiv din Sibiu. De asemenea, am observat că circuitul
documentelor în instituţie este
îngreunat de prea multă birocraţie şi am hotărât trecerea la un
grad de informatizare mai mare
care va fluidiza circuitul.
Rep.: Care este situaţia directorului
suspendat Anca Drăgan?
I.B.: Nu ştiu.
Rep.: Care sunt problemele cu care
vă confruntaţi în acest moment în
cadrul instituţiei?
I.B.: Marea problemă a Direcţiei
este blocarea posturilor în administraţie care ne împiedică să
răspundem nevoilor actuale. Ne
confruntăm cu lipsa de personal în cazul asistenţilor sociali şi
maternali, al psihologilor, al personalului de îngrijire şi supraveghere. Spre exemplu, din punctul

de vedere al standardelor de calitate, unui asistent social responsabil de copii îi revin 25 de cazuri,
în timp ce, în cazul nostru, un
asistent se ocupă, în medie, de
70 cazuri. De asemenea, numărul asistenţilor maternali este la
limita de jos şi nu am putea face
faţă în perioada următoare unui
posibil efect al crizei economice
şi anume creşterea abandonului
pe segmentul 0-2 ani. O altă problemă este suma insuficientă alocată de Guvern pentru hrana zilnică a unui beneficiar. Este vorba
de 8,30 lei pentru adulţi, din
care trebuie asigurate trei mese
şi două gustări pe zi. Încercăm
însă, să ne descurcăm şi aşa.
Rep.: Credeţi că centrele de plasament din judeţul Sibiu îndeplinesc
normele europene? Se pune problema închiderii unui astfel de centru?
I.B.: Din opt centre de plasament,
şase au licenţă emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Familiei şi a Drepturilor Copilului, iar celelalte două care sunt
propuse pentru reabilitare prin
finanţare POR sunt în curs de
licenţiere. Nu au încă licenţa din
cauză că spaţiul disponibil nu
este compartimentat conform
standardelor, iar spaţiile igienico-sanitare nu oferă un cadru
intim. Aceste inconveniente vor
dispărea după procesul de modernizare. În prezent, nu se pune
problema închiderii niciunui
centru.

Rep.: Consideraţi că abandonul copiilor în spitale este principala cauză
a numărului mare de copii abandonaţi?
I.B.: Este. Însă noi în momentul
în care identificăm un asemenea
caz consiliem părinţii în vederea
responsabilizării lor şi ulterior,
al externării copiilor. Solicităm şi
ajutorul primăriilor pentru a veni
în întâmpinarea unor asemenea
cazuri prin ajutoare materiale.
Rep.: S-a întâmplat ca vreun părinte
să vină să lase copilul chiar la sediul
DGASPC?
I.B.: Din câte cunosc, au fost două
cazuri în 2007.
Rep.: Ce se întâmplă cu tinerii care
împlinesc 18 ani şi trebuie să părăsească centrele de plasament?
I.B.: În mod normal, măsura de
plasament a unui tânăr care urmează o formă de învăţământ încetează cel târziu în momentul în
care acesta împlineşte vârsta de
26 de ani. Pe cei care şi-au încetat
studiile, îi ajutăm să îşi caute un
loc de muncă, iar din momentul
angajării îi monitorizăm între 3
şi 6 luni. De când am venit în Direcţie, am observat că este mare
nevoie de un centru de pregătire
pentru viaţa independentă, iar
obţinerea de fonduri pentru înfiinţarea unuia face parte din planurile mele de viitor.
Liliana Nenciu
redactie@sibiu100.ro
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Noaptea Muzeelor 2010
la Complexul Naţional Muzeal ASTRA

Adrian Bibu, vicecampion cu echipa la taekwondo

S

portivul sibian Adrian
Bibu, legitimat la Clubul
PUMA Sibiu, a obţinut titlul
de vicecampion european
cu echipa României la proba
de spargeri forţă, în cadrul
Campionatului European din
Skovde, Suedia. Pe locul 1 s-au
clasat reprezentanţii Ungariei
şi pe 3 sportivii din Ucraina.
La aceeaşi competiţie Adrian
Bibu a câştigat locul 4 la proba de luptă echipe. „Suntem
mândri că am reuşit să ne cla-

săm pe primele locuri.
Aceste
rezultate nu
erau posibile fără ajutorul antrenorilor Alin
Lazurca şi
Ciprian Banea şi al firmei ANDU,
sponsorul meu oficial, cărora le
mulţumesc”, a spus Adrian Bibu

F

la întoarcerea în ţară. La Campionatul din Suedia ţara noastră a
fost reprezentată de 30 de sportivi. Oficialii Federaţiei Romane
de taekwondo s-au arătat mulţumiţi de rezultate. În total la această competiţie România a câştigat
un număr de 15 medalii. Campionatul European de taekwondo
a ajuns la ediţia 25. Anul acesta
la competiţie au participat 481 de
sportivi din 29 de ţări.

oraşul Victoria, judeţul Braşov,
coordonat de dl. instr. Preot Octavian Smădu. Plimbările nocturne
pe aleile muzeului vor fi completate de spectacolele pe scena de
pe lac: folclor, astronomie populară, teatru, jazz, dans modern.
Vor mai fi organizate mai multe
concursuri.
O parte din program se va
desfăşura în zona Etno-Tehno

(L.V.)

Primăvară în kimono

ăgăraşul a fost gazdă în
aprilie a competiţiei de
karate „Cupa Primăverii”,
organizată de Federaţia
Română de Karate prin
Comisia Naţională de Shotokan Karate – DO International. La competiţie au
participat şi cluburi din Sibiu, la care s-au integrat şi
trei sportivi care au reprezentat Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi
Informatică „Decebal” din
Sibiu, respectiv slt. Sînziana Iancu (shotokan), plt.
Osan Remus (shotokan) şi Ioji Boldijan (karate), în vârstă de 13 ani,
fiu de militar, elev şi sportiv de elită. Cei trei sibieni au avut o prestaţie meritorie, fiecare obţinând câte două medalii de argint, diplome
şi cupe la categoriile de kata şi kumite. „Merită subliniat faptul că
tânăra sublocotenentă Sînziana Iancu, cu cele două medalii obţinute,
şi-a îmbogăţit colecţia de trofee câştigate la concursurile anterioare,
însumând peste opt medalii şi mai multe cupe şi diplome, dintre care
trei medalii de aur, trei medalii de argint şi două de bronz. Cele mai
multe dintre acestea au fost obţinute la concursurile desfăşurate între
sportivii din instituţiile militare de învăţământ”, declară col. (r) V. Neghină.
(C.B)
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C

omplexul Naţional Muzeal
ASTRA organizează în 15
mai în toate unităţile proprii,
Noaptea Muzeelor. Evenimentul
se desfăşoară anual în numeroase ţări europene, reprezentând
un prilej de vizitare gratuită a
muzeelor participante. Complexul Naţional Muzeal ASTRA participă la acest program din 2005.
Pe lângă tradiţionalele vizite
ghidate, care permit descoperirea
expoziţiilor de bază şi temporare,
muzeul sibian le propune vizitatorilor o mulţime de manifestări,
îmbinând activităţile educative
cu cele de divertisment.
În cadrul unităţilor pavilionare (în centrul oraşului) vor fi

organizate vizite ghidate începând cu orele 20. La Casa Artelor
(Piaţa Mică nr. 21) va fi prezentată expoziţia temporară „A ţese
- între locuire şi amintire în sudul Transilvaniei”, la Casa Hermes (Piaţa Mică nr. 11), expoziţia
permanentă „Din cultura şi arta
popoarelor lumii”, iar în Piaţa
Huet nr. 12, expoziţia permanentă „Cahle transilvănene. Secolele
XV- XIX”.
În Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului), programul va debuta la
orele 18, la Biserica din Bezded,
cu un Concert de toacă susţinut
de Grupul „Ascetica-Toaca” din

Parc. În sala de conferinţe a Pavilionului Central vor avea loc
proiecţii de film documentar,
organizate de Studioul „ASTRA
Film”. „Noaptea Muzeelor aduce,
în fiecare an, în unităţile Complexului Naţional Muzeal ASTRA, în
jur de 20.000 de vizitatori”, declară Adriana Capotă, organizator.
Participarea este gratuită pentru
toatec ategoriiled ep ublic.
(C.B.)
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Carrefour şi BERE GRATIS
deschid sezonul de iarbă verde!

30 aprilie nu a fost o vineri
obişnuită pentru sibienii prezenţi
la Carrefour. Dansatorii de salsa
i-au încântat pe cei prezenţi cu
ritmurile latino. Trupa Salsa Picante a luat fiinţă în martie 2005
în cadrul Fan Dance Club, fiind
prima şcoală din Braşov care
promovează dansurile sociale,
în special salsa şi tango argentinian.
Datorită energiei, dinamismului, expresivităţii acestor dansuri şi devotamentului instructorilor, pe parcursul acestor 5 ani
mulţi braşoveni au deprins paşii
de dans şi cercul de prieteni care

dansează şi se distrează
împreună a crescut constant.
Salsa Picante a reuşit de-a lungul timpului
colaborări de succes cu
celelalte şcoli de salsa
din ţară, a reprezentat
Braşovul la majoritatea
evenimentelor de salsa
şi a antrenat publicul cu
show-uri atractive.
Din 2007 începând,
organizează în fiecare
an Festivalul Naţional de Salsa la
Braşov, un festival cu un real succes datorat în totalitate iubitorilor
de salsa din toată ţara.
În acest an Salsa Picante împreună cu Academia de Dans
doreşte să promoveze salsa şi la
Sibiu, astfel invită toţi iubitorii de
dans la un curs
intensiv de salsa.
D e s c h ide rea cursului şi
înscrierile vor
avea loc în 11
mai 2010, ora 19
la sala de dans

de pe str. Avram Iancu nr. 10 (la
etaj). Pentru alte detalii puteţi
suna la 0741.071.227 sau să scrieţi
pe staicu.razvan@yahoo.com.
După dansurile de salsa,
cumpărătorii prezenţi vineri seara
la Carrefour au fost
serviţi cu mititei
făcuţi din cea mai
proaspătă
carne,
care se poate achiziţiona de la Carrefour. Pentru că era
şi seara dinainte de
1 mai, cei prezenţi
au fost invitaţi să

Maşinăria
ediţia a II-a

ude micii cu o halbă
de bere proaspătă în
cadrul unui concurs:
cel mai rapid băutor de bere. Fiecare
concurent a primit o
halbă de bere în faţă
şi primul care a dat
gata licoarea a fost
răsplătit de Carrefour cu greutatea sa
în bere! La finalul
zilei toţi cei prezenţi
au cântat şi dansat
alături de formaţia Bere Gratis!
Melodiile celebre ale formaţiei au
fost savoarea clienţilor Carrefour
care au aplaudat şi bisat trupa.
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Înscrie fotografia copilului
tău pe www.sibiu100.ro.
Fotografiile cu cele mai
multe voturi vor fi publicate
în următoarea ediţie.

imp de cinci zile, sibienii pot
vedea cele mai noi modele
auto în Piaţa Mare. „Maşinăria”
oferă la a doua ediţie sesiuni de
drive-test şi diferite surprize din
partea dealerilor auto. Evenimentul se încheie în 9 mai. De la
inaugurarea din 5 mai a acestui
salon auto, sibienii au venit pentru a admira sau testa maşinile
expuse.

Claudia Maria Badila

Rugbi tag duce Veştemul
între elite

Nocrich Robert Varga

E

chipa de rugbi tag a
Şcolii Generale din
Veştem a jucat finala
turneului de la Cluj de
la mijlocul lunii aprilie.
La competiţia organizată de Federaţia Română
de Rugbi în colaborare
cu Centrul Cultural
Francez Cluj şi Primăria Baciu au participat
20 de echipe. Echipa de
la Veştem, condusă de
prof. Adrian Felseghi a pierdut doar în finală la capătul unui meci
extrem de disputat, după prelungiri, în faţa celor de la CS „Mihai Viteazu” Cluj, ocupanta locului 8 la Campionatul Mondial de rugbi tag.
Un singur eseu a făcut diferenţa între cele două echipe. „Copiii noştri
sunt deosebiţi. Adevărate talente, ce au dat totul pe teren. Cu siguranţă vor reprezenta viitorul României în acest sport”, a afirmat prof.
Adrian Felseghi.
(C.B.)

Sonia Maria Rusu

Teodora Radu

Ştefan Cârstea

Voina Eduard & Sabina
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PUBLICITATE

IMOBILIARE - vânzare
GARSONIERE
• Garsoniere de vânzare construcţii noi,
predare la gri avansat sau la cheie, 41 mp,
avans 5%, posibilitate prima casă, 18.000
euro şi 25.000 euro. 0745.633772.
• Urgent vând garsonieră. 0729.368804.
• Vând garsonieră Ţiglari cam, baie, buc,
hol, mobilată, GR, FA, PC, geam termopan,
uşă metalică, 16 mp parter, ng 13.000 euro;
Dacia 1310 an 2000, 3200 neg, îngrijită,
taxe la zi şi V.T. 0742.500060.
• Vând garsonieră 17 mp str Semaforului,
et 3, parchet, aer condiţionat mobilat,
finisaje de lux, totul nou, preţ fix 19.000
euro. 0751.829806.
• Vând garsonieră 22 mp et 3,
superfinisată, str Ştefan cel Mare (opera
Residence), construcţie nouă, 18.900 euro
neg. 0747.907236.
• Vând garsonieră confort 1, zona M.
Viteazu, stare excepţională, preţ neg.
0720.535753.
• Vând garsonieră zona autogara Turnişor,
îmbunătăţită, convenabil. 0741.484762
0741.484762.
• Vând garsonieră 40mp pe stra Ştefan cel
Mare (Broscărie)la cheie 17.000 euro la gri
15.000 euro. 0728.887470.
• Vând teren intravilan în Șura Mică 25 euro/m2,
pretabil construcții P+1, P+M. Utilități: Curent , Gaz,
Apa, Canal. Se vinde și prin Programul Prima casă
II.
• Vând teren intravilan în Sibiu 25 euro/m2, pretabil
construcții P+2, P+1+M. Utilități: Curent. Se vinde și
prin Programul Prima casă II.
• Vând teren intravilan în Șelimbar 25 euro/m2,
pretabil construcții P+1, P+M. Utilități: Curent , Gaz,
Apa, Canal. Se vinde și prin Programul Prima casă
II.
• Vând teren pe Calea Poplăcii 25 euro/m2, pretabil
construcții P+1, P+M. Utilități: Curent. Se vinde și
prin Programul Prima casă II.
• Vând casa în curte în zona Strand compusă din:
3 camere, bucătărie, baie, anexe, cu SU 100 m2 și
teren aferent 150 m2, 58 000 euro.
• Vând casa în curte în Marpod compusă din: 2
camere, bucătărie, baie, anexe, teren aferent 600
m2,18 000 euro.
• Vând teren în zona Mihai Viteazu ST de 300 m2
cu o deschidere de 18,5 m Cut 1,2, 126 000 euro.
Utilități: apa, gaz, curent, canalizare.
• Vând garsoniere și apartamente cu o cameră în
Sibiu lîncepând de la 11 500 euro, Mobilate sau
nemobilate, utilate sau neutilate.
• Vând teren în zona Centuri 12 euro / m2 cu o
deschidere de 74 m la drumul asfaltat. Utilități: ---.
• Vând teren în Cisnadioara și pe Calea Cisnădiei
4 000-6 000 euro cu o suprafață de 350 – 800 m2.
Utilități:

Sibiu

• Garsonieră 20 mp parter pe acte şi 20 mp
mansardă, neamenajată, loc ptr maşină, 9.500
euro. 0721.221788 0269.221155.
•
Garsonieră cameră bucătărie baie cu
mansardă neamenajate la curte, are utilităţi,
26 mp parter plus 26 mp mansardă cu
acces separat, 14.000 euro. 0721.221788
0269.221155.
• Garsonieră constr nouă, 39 mp utili, predare
la semifinisat cu CT, 25.000 euro cu banii cash,
zona Ştrand. 0755.373804.
• Garsonieră la mansardă 40 mp pe 2 nivele,
întabulată la cheie, 18.000 euro, se acceptă
credit ipotecar prima casă. 0755.373804.
• Garsonieră zona Compa, liber, 24.000 euro
neg., confort I, semidecomandat, et. 3/5, cu
îmbunătăţiri, are bucătărie, hol, baie, pivniţă.
0745.541790 0369.446248.
• Investitie sigură! Vând garsonieră confort
1 decomandată mobilată + utilată (frigider,
aragaz, microunde, masină de spălat cu
bule), modern şi complet, centrală termică,
geamuri termopan, parchet, gresie, faianţă, cu
contract de închiriere 170 Euro, zona Calea
Dumbrăvii/Siretului, 26.400 Euro. 0269.244554
0788.298776.
• Vând cameră 14 mp, cu plită electrică şi
cabină duş, geamuri termopan, parchet, etaj
2, zona Luptei, 12.000 Euro. 0269.244554
0788.298777.
• Vând casa în zona Calea Dumbrăvii formata din:
5 camere, 2 bucatari, 2 băi, 200 000 euro. Casa are
teren 600 mp și o deschidere de 14 m.
• Vând Apartament 54 mp pe Noica format din 2
camere decomandate, Bucatarie, baie, balcon,
pifniță, 55 000 euro
• Vând Apartament 54 mp în V. Aron format din 2
camere decomandate, Bucatarie, baie, balcon, 42
800 euro.
• Închiriez garsoniere, apartamente, case și vile, de
la 150 Euro.
• Închiriez spații de producție cu SU începand de la
180 m2. de la 2Euro +TVA /luna. Utilități: apa, gaz,
curent 220-380, canalizare, încălzire centrală.
• Închiriez spații de depozitare cu rampa având SU
de la 600 m2. de la 4Euro +TVA /luna. Utilități: apa,
gaz, curent 220-380, canalizare, încălzire centrală.
• Vând hale de producție-depozitare cu SU de la
110 m2. cu teren aferent de 110 m2, începând de
la 45 000 euro
• Închiriez spațiu pretabil Call Center cu SU
începand de la 300 m2. de la 2Euro +TVA /luna.
Utilități: apa, gaz, curent 220-380, canalizare,
încălzire centrală.
• Vând casa singură în curte, în zona Ștrand
compusă din: 3 camere, bucătărie, baie, cu SU 130
m2 și teren aferent 532 m2, 210 000 euro.
• Vând casa singură în curte, în zona Calea
dumbrăvii compusă din: 8 camere, bucătărie, 2
băi, cu SU 360 m2 și teren aferent 1400 m2 700
000 euro.

0742.011.163
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• Vând garsonieră 25 mp, cameră, bucătărie,
baie, et 2, amenajată, însorită, 16.400 euro.
0749.068446.
• Vând cameră bucătărie, baie, anexe la casă
CT, termopan, Cisnădie central. 0746.271928
0743.693827.
• Vând garsonieră compusă din cameră,
bucătărie şi baie (toaletă, chiuvetă, duş), 23
mp, convector gaz, boiler in baie, geamuri
termopan, parchet, gresie, faianţă, utilităţi
separate, zona Stefan cel Mare/Broscărie,
16.500 Euro. 0269.244554 0788.298777.
• Vând urgent garsonieră Râului 28 mp,
cameră, bucătărie, baie, totul decomandat la
et III din IV, 18.500 euro. 0726.408996.

APARTAMENTE
2 camere
• Apartament 2 cam, str Mirăslău, zona
Mihai Viteazu, et 4/5, f. luminos, călduros şi
prietenos. Aşteptăm fericitul cumpărător,
39.500 euro neg. 0766.212565 0752.396122.
• Apartamente noi de vânzare în Sibiu,
avans 5%, predare la cheie sau la gri
avansat, suprafeţe de la 42 mp, preţuri
de la 24.000 euro, acceptăm prima casă.
0745.633772.
• P.F. vând ap 2 cam la mansardă la cheie,
termoizolat, GR, FA, parchet, 2 nivele,
accept prima casă. 0751.194450.
• Urgent vând apartament dec, 2 camere,
în localitatea Agnita, str Spitalului, merită
văzut. 0727.283702.
• Vând ap 2 cam, semidecomandat,60 mp
utilat complet, mobilat, centrală termică,
termopane, izolat pe interior, pivniţă, pe str
Oştirii 0753.062430.
• Vând apart. 2 cam conf 1 sporit, 65 mp,
gresie, faianţă, parchet, centrală, balcon,
geam termopan, complet, la cheie bloc
nou, 2008, loc de parcare auto, 46.000 euro
neg. 0742.859093.
• Ap 2 cam, conf 1 sporit, dec, 4/5, CT,
termopane, uşă metalică, fără alte îmbunătăţiri,
55 mp utili, 40.000 euro, se acceptă prima
casă. 0755.309225.
• Ap 2 cam, conf 1, SD, et 2/4, CT, GR, FA, PA,
termopane, 53 mp utili, 43.000 euro, se acceptă
credit ipotecar prima casă. 0755.373804.
• Ap 2 cam, conf 1, sporit, decomandat, et
4/5, zona Cireşica, CT, termopane, fără alte
îmbunătăţiri, 55 mp utili, se acceptă credit
prima casă. 0755.309225.
• Ap 2 cam, Mihai Viteazu, conf 1, balcon mare,
renovat, izolat pe exterior, pivniţă, bucătărie
mobilată (plită cuptor, maşină de spălat vase),
56 mp, 46.000 euro neg. 0746.965864.
• Ap 2 cam, semidec, et 1, CT, calorifere,
termopane, parchet stejar, zona Luptei
(Hipodrom), 29.500 euro neg. 0746.965864.
• Ap 2 camere, construcţie nouă, 64 mp utili,
living, bucătărie, baie, dormitor cu dresing,
balcon, et 2, CT, GR, FA, PA, aer condiţionat,
50.000 euro, zona Pţa Cluj. 0755.373804.
• Vând ap 2 camere, conf 1, 57 mp, etaj 10, în
V. Aron, 45.000 euro. 0720.947678.

•
Ap. 2 camere, 50 mp, în Turnişor.
Apartamentele se predau la cheie şi se pot
achiziţiona prin programul prima casa sau cu
rate direct de la constructor, preţuri începând de
la 43.900 euro. 0745.055574 0728.180380.
• Mansardă 2 camere 57 mp utili, zona Ipas,
întabulată la cheie, 22.000 euro, se acceptă
credit ipotecar prima casă. 0755.309225.
• Mansardă 2 camere, 50 mp utili, pe 2 nivele,
jos: liv, buc, baie, sus: dormitor, apa este
întabulat la cheie şi se acceptă prima casă,
Lazaret. 0755.309225.
• Mansardă 2 camere, living, bucătărie, baie,
dormitor, 50 mp utili cu predare în 3 luni,
25.000 euro, avans 10.000 euro rata pe 15 ani,
171 euro/lună. 0755.373804.
• Mansardă 92 mp zona Mihai Viteazu,
întabulată la cheie, 42.000 euro, josliving, bucătărie, baie, sus-2 dormitoare,
dressing, baie, se acceptă credit prima casă.
0755.373804.
• P.F vând urgent ap conf I, 2 camere, zona
A, central, mobilat şi dotat cu toate utilităţile,
exclus intermediari. 0752.908197.
• P.F. vând ap 2 camere, conf 3, parter,
termosistem, geamuri termopane, zona
Compa, 25.000 euro neg. 0753.967556
0771.465497.
• P.F. vând la curte privată în bloc nou, ap
2 cam, et 1, 68 mp, cu CT, calorifere, uşă
metalică, uşi int, interfon, gletuit, cu balcon,
loc de parcare de 12 mp cu CF, 52.900 euro.
0734.975799 0722.828928.
• P.f. vând la curte privată în bloc nou, ap
2 cam, et 1, 68 mp, cu CT, calorifere,, uşă
metalică, uşi interioare, interfon, gletuit, cu
balcon, loc de parcare de 12 mp cu CF, 54.900
euro neg. 0734.975799.
• Vând ap 2 camere, conf 1, decomandat, 55
mp, semiîmbunătăţit, zona Cireşica, 35.500
euro. 0746.965864.
• Vând ap 2 camere, ultracentral et 2, str
Tribunei (vedere la parc), 57 mp, renovat,
îmbunătăţit, baie, wc servici, pivniţă, 62.000
euro. 0746.965864.
• Vând ap la vilă Piaţa Cibin, 2 camere, living,
terasă, etc, pivniţă, garaj, teren aferent, 44
mp, et 1, zonă liniştită, amenajări, 85 mp,
accept credit ipotecar, 67.000 euro neg.
0766.472224.
• Vând ap. construcţie nouă, 2 camere, în Valea
Aurie, 52 mp, cu CT, calorifere, gresie, faianţă,
geamuri termopan, uşă metalică, balcon, preţ
46.000 euro. 0745.055574 0728.180380.
• Vând ap. construcţie nouă, 2-3 camere, în
Şelimbăr, suprafeţe începând de la 56 mp, cu
CT, calorifere, geamuri termopan, uşi interioare,
uşă metalică, balcon, preţuri începând de la
42.000 euro. 0745.055574 0728.180380.
• Vând apartament 80 mp, construcţie nouă,
interior la gri, exterior la cheie, zona McDonalds
Turnişor,
600
Euro/mp,
apartamentul
dispune de extras de carte funciară, ideală
achiziţionarea prin programul Prima Casă.
0269.244554 0788.273444.

• Vând apartament conf 2, V. Aaron, etaj
3, 2 camere, balcon, baie, bucătărie,
pivniţă, amenajat, bloc izolat, pers. fizică.
0747.522515.
• Vând apartament în bloc construcţie nouă,
living, dormitor, bucătărie, baie, finisat la cheie,
parcare, lift, video-interfon, zona Strand, ideal
prin programul Prima Casă, 52.000 Euro.
0269.244554 0788.298778.
• Vând apartament la casă situat la parter, cu
dublu acces (individual sau comun) compus din
2 camere + dependinţe in suprafaţă de 95 mp,
demisol 55 mp, teren alocat apartamentului
250 mp, situat între Parcul Sub Arini şi Calea
Dumbrăvii, 115.000 Euro. 0269.244554
0788.298776.
• Vând foarte urgent apartament 2 camere,
semidecomandat la etaj 1 pe Aleea Şelimbăr,
cu toate îmbunătăţirile: gresie, faianţă, parchet,
centrală, termopane, izolaţie, termosistem,
55 mp, 42.000 euro neg. 0742.491813
0726.408996.
3 camere
• Ap noi 3 camere de vânzare, 84 mp, 2
băi, 2 balcoane, avans 5%, posibilitate
prima casă, predare septembrie la
gri avansat sau la cheie, 49.500 euro.
0745.633772.
• P.F. vând ap 3 camere, cartierul Tilişca,
mobilat şi utilat modern, constr 2002,
termositem, tencuială decorativă, f.
luminos şi spaţios, 82.000 euro neg.
0756.561790 0745.772759.
• P.F. vând ap în vilă la Şelimbăr cu 3 cam,
suprafaţă 104 mp utili, cu CT, calorifere
şi mansardă la roşu, supraf mare 90 m,
cabină duş cu hidromasaj cu 8 diuze.
0740.950046.
• P.F.vând ap. 3 cam., la vilă, 2 balcoane,
constr. nouă, Ştrand, în prelungirea. str.
Săcel, semifinisate, SU 85 mp, loc de
parcare inclus în preţ, 59.000 euro neg.
Avans minim 30% cu finalizare în aprilie
2010. 0758.058595.

• Ap 3 cam la vilă, bucătărie, baie, balcon,
110 mp utili, semifinisat, întabulat, et 2,
parcare, Şelimbăr, 45.500 euro. 0746.965864.
• Vând ap 3 camere conf 1 decomandat
zona Mihai Viteazu, finisat de lux, cu pivniţă
suprafaţă 88 mp, preţ 64.000 euro neg.
0726.334460.
• Ap 3 camere dec, et 1/10, Mihai Viteazu, 70
mp utili, CT, GR, FA, PA, termopane, mobilat
şi utilat, 59.000 euro, se acceptă prima casă.
0755.373804.
• Ap 3 camere, 2 băi, conf 1, dec, CT, parchet,
îmbunătăţit, izolat în exterior, pivniţă, 75 mp,
str Siretului, 48.500 euro. 0746.965864.
• Ap 3 camere, conf 1, decomandat, 2 băi,
2 balcoane, bucătărie separată, 105 mp utili,
zona centrală, la vilă nouă, semifinisat, pereţii
finisaţi, termopane, întabulat, loc de parcare,
80.000 euro. 0746.965864.
• Ap. 3 cam, cu scară interioară, zona
Ştrand, 50 mp utili. Ap. se predau cu CT,
calorifere, termopane, uşă metalică, uşi int.,
pereţii gletuiţi, avans 20% şi rate pe 5-20 ani
doar cu buletinul, 45.000 euro. 0745.055574
0728.180380.
• Ap. 3 cam., la et II, în bloc nou, în cartierul
Tilişca, suprafaţă 70 mp. Apartamentul
este la gri şi este finalizat, 45.000 euro neg.
0745.055574 0728.180380.
• Cumpăr apartament 3 camere indiferent de
zonă cu sau fără îmbunătăţiri la preţul pieţei.
0755.373804.
• Mansardă 3 camere, 70 mp întabulată la
gri, jos-living, bucătărie; sus-2 dormitoare SD,
balcon, se acceptă credit prima casă, zona
Cedonia, 30.000 euro. 0755.309225.
• Mansardă 92 mp utili, întabulată la cheie,
jos: living, bucătărie, baie, sus: 2 dormitoare,
dresing, baie, 42.000 euro, se acceptă credit
ipotecar prima casă. 0755.309225.
• Vând ap 3 camere dec, 2 băi, parter înalt, CT,
calorifere, fără alte îmbunătăţiri, zona Siretului,
70 mp utili, 52.000 euro, se acceptă prima
casă. 0755.309225.
• Vând ap 3 camere, zona Rusciorului, et
4, acoperiş ţiglă, CT, termopan, pivniţă, aer
condiţionat, termosistem, mobilat parţial, preţ
neg. 0740.842564.
• Vând apartamente la mansardă 3 cam, 72 mp
în Terezian şi Valea Aurie. Apartamentele se
predau la gri. Preţ 33.000 euro. 0745.055574
0728.180380.

• Vând apartament 3 camere, confort 1 sporit,
78 mp, hol pătrat amenajat ca loc de luat masă,
finisaje deosebite, mobilat ultramodern + utilat,
bloz izolat termic cu certificat energetic, zona
Vasile Aaron, 59.000 Euro negociabil, ideal
prin programul Prima Casă 0269.244554
0788.273444.
4 camere
• Vând ap 4 cam in V. Aaron, capatul spre
Milea, vedere spre XXL, complet renovat,
termopane, ct, pivniţă, et 4/4, acoperiş
cu şarpanta, bloc izolat, 10 familii/scară,
65000 euro 0757.992789.
• Ap 4 cam, vilă nouă, 2 băi, bucătărie, 2
balcoane, 129 mp utili, încălzire în pardoseală,
parcare, zona Şelimbăr la asfalt, 65.000 euro.
0746.965864.
• Vând ap 4 cam, dec, GFP, CT, et 1, termopan,
uşi noi ultramodern, 2 băi, 2 balcoane uriaşe,
107 mp în Mediaş, zonă f bună: alimentară,
bancă, şcoală peste drum. 0765.678584.
• Vând ap la casă, 4 camere, 2 băi, bucătărie,
105 mp utili, teren, pivniţă, zona centrală, str
Oituz. 0746.965864.
• Vând apartament 4 camere, 2 bai, 2
balcoane închise în geamuri termopan, confort
1, finisaje moderne: centrală termică, geamuri
termopan, parchet, gresie, faianţă, posibilitate
parcare în faţa blocului, zona Ştrand - Voinţa.
0269/244554, 0788/273443. 0269.244554
0788.273443.
• Vând urgent ap 4 cam, 2 băi, 4 balcoane,
conf 1, decomandat, debara, cămară, 100 mp,
pivniţă, termopane, CT, parchet fag, renovat,
garaj, Şoseaua Alba Iulia, 65.000 euro neg.
0746.965864.

CASE, VILE

• P.F. vând casă cu grădină, singur
în curte, acces auto, Lazaret, str.
Luceafărului, supr. casă + grădină 350 mp,
79.000 euro fix. 0758.058595.
• P.F. vând casă singur în curte 4 camere
+ dependinţe, zona Lazaret - Balanţa,
acces auto, stare foarte bună, negociabil.
0747.102263.
• P.F. vând casă solidă curată în comuna
Marpod, 3 camere, bucătărie, baie, anexe,
garaj, apă curentă, canalizare, gaz metan,
curte cu dale, grădină, zonă liniştită.
0269.584110 0745.290867.
• P.F.Vând casă în Tălmaciu zonă centrală,
8 camere, buc., baie, pivniţă, garaj,
curte, grădină, supr.1200 mp, preţ bun,
negociabil. 0742.106564.
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• Vând casă duplex pe C. Porumbescu
compusă din subsol parter şi etaj 7
camere, 3 SU, 2 bucătării, 2 băi, 2 cămări,
3 balcoane, încălzire centrală, acces auto,
teren 272 mp, construcţie 527 mp, 335.000
euro. 0742.133339.
• Vând casă în com Alţâna str Principală
nr 188 cu grădină mare, alături cu alt nr
187, foarte urgent. 0727.283702.
• Vând casă la Soroştin (30 km de Sibiu)
recent renovată, 800 mp grădină, 1600 mp
în total. 0740.177358.
• Vând casă nouă deosebită în Sibiu la
preţ de apartament, închiriez casă nouă,
singur în curte zonă deosebită şi liniştită în
Sibiu, Calea Poplăcii 0762.204148.
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• Vând casă nouă în Cristian 6 cam,
bucătărie, 3 băi, teren 500 mp, 115.000
euro. 0743.016905.
• Vând casă singur în curte pe str
Rândunelelor nr 19, 2 camere, baie,
bucătărie şi acces auto, garaj, casă recent
renovată, preţ negociabil. 0369.412905
0740.396695.
• Vând casă singur în curte, Cisnădie.
0744.257800.
• Vând casă Viile Sibiului la gri cu toate
utilităţile, teren 400 mp, util 270 mp pivniţă,
garaj, preţ 90.000 euro neg. 0726.327439.
• Vând duplex în zona XXL, format din
living, 3 dormitoare, 2 băi şi 2 holuri,
bucătărie, suprafaţă 176 mp plus 235 mp,
curte, finisat la cheie interior şi exterior
(gresie, faianţă, parchet, etc), 96.000 euro.
0726.334460 0749.210180.
• Vând urgent casă mare compusă
din 2 apartmente separate, contoare
separate, intrări separate, 1000 mp teren
Magheranului (Piaţa Cluj) deschidere 20 m
la stradă, 210.000 euro. 0742.491813.
• Casă 3 camere, curte, dependinţe, zona
liniştită, vând sau schimb cu ap. plus diferenţa.
0721.275774.
• Casă ultracentral (lângă Teatrul Gong),
P+M, 180 mp, 4 camere, 2 băi, 2 dressinguri,
renovat, str Cojocarilor, 125.000 euro neg.
0746.965864.
• Casă, 2 camere, bucătărie, cămară, baie,
bucătărie de vară, garaj, încălzire centrală,
singur în curte, teren 720 mp, Lazaret.
0269.238751.
• Casă, str. Ceferiştilor cu 2 ap., cu câte 2 cam.
şi bucătării. + baie, acces auto, curte strâmtă,
suprafaţă 140 mp din 340 mp total, garaj şi alte
dependinţe, 107.000 euro fix, exclus agenţii.
0745.606505 0269.229640.
• P.F. vând casă 2 cam., cu toate dependinţele
SU 86 mp, curte, acces auto, renovată şi
modernizată, în zona N. Teclu, 85.000 euro
negociabil. 0741.180713 0269.235116.
• P.F. vând 2 case în aceeaşi curte separate
cu centrală, apă, gaz, curent, trifazic, curte,
grădină, garaj, 760 mp sau schimb cu casă
mai mică tot în Sibiu plus diferenţa sau cu
schimb cu apart. 2 camere plus diferenţa. Vând
pământ la Şelimbăr în spate Motel Dracula la
DN 1, suprafaţa totală 2210 mp, utilităţi, acte în
regulă. 0722.280139 0728.186950.
• Parter nou 33 mp, pe acte cu scară interioară
şi mansardă neamenajată, are utilităţi,
studiu geo, certificat urbanism, 19.000 euro.
0721.221788 0269.221155.
• Super ofertă, vând casă living, buc, 2 băi,
3 dormitoare, pod mansardare, 3 balcoane,
terasă, curte 236 mp, finalizată la gri, interior
şi cheie în exterior, an construcţie 2007, str
Dewenter vis a vis, cartier Tineretului, 78.000
euro. 0744.665316 0766.376268.
• Vând 1/2 casă tip duplex, prelunguirea
str Săcel Sibiu cu garaj, suprafaţă utilă 240
mp şi curte la gri cu uşi, geamuri, uşă garaj.
0741.616382 0771.097754.
• Vând 2 case în aceeaşi curte ptr 2 familii,
400 mp teren total Lazaret, 4 camere,
bucătărie, 2 băi şi 3 camere, buc, baie,
variante 1 ap plus diferenţa preţ 125.000 euro
neg. 0766.472224.
• Vând apartam. la casă 80 mp sau schimb
cu similar apartam. la bloc, sau schimb
2 apartamente cu casă singur în curte.
0727.300994.
•
Vând casă Şoroştin, 2 camere, baie,
bucătărie, CT, GR, FA, gaz, apă, fosă septică,
curte grădină, 1200 mp, viţă, şură, 22.000
euro. 0740.097035.
• Vând casă 3 came şi demisol, 1280 mp
grădină, gaz şi apă curentă la poartă în Săsăuşi,
ecomuzeu. 0766.399917 0771.540115.
• Vând casă 3 camere Ştefan cel Mare,
spaţiu locuibil 64 mp, curte 23 mp (ideal spaţiu
comercial). 0269.252653.
• Vând casă 3 camere în Terezian, 100 mp
şi adaos nefinisat interior, curte şi grădină 800
mp termosistem şi termopan, 175.000 euro.
0740.293722.
• Vând casă 3 camere, bucătărie mare, hol
mare, 2 cămări, baie, acces auto, grădină,
bucătărie vară, viţă. 0269.253397.
• Vând casă construcţie interbelică, Octavian
Goga, parc Sub Arini, S.T. 603 mp, S.C.
210 mp, 6 camere, 2 pivniţe, garaj, anexe,
piscină, curte gazonată, deschidere 22/27 ml.
0269.252176.
• Vând casă cu grădină, singur în curte, str
Ştefan cel Mare, 4 camere, bucătărie, baie,
centrală termică proprie. 0723.754840.
• Vând casă cu teren 1000 mp sat Cornăţel,
casă de 240 mp, P+M la roşu, preţ neg.
0755.238598.
• Vând casă în Calea Poplăcii, construcţie
nouă, demisol, parter, etaj, mansardă (80
mp pe nivel), preţ 140.000 euro sau schimb
cu apartament 3 camere plus diferenţa.
0724.958975.

• Vând casă în localitatea Săcel sau schimb cu
apartament în Sibiu. 0745.921328.
• Vând casă în oraşul Sibiu situată ultracentral,
zona Noica (Moscova) formată din 4 camere,
2 băi, 2 bucătării, spaţiu comercial 36 mp,
magazie, garaj, izolată terimic, teren 658
mp, cu deschidere la 2 străzi de 32 , şi 20 m.
0723.267914.
• Vând casă pe Locomotivei nr. 5, 500 mp
din care 80 mp casa, renovată, 215.000 euro
negociabil. 0745.606505 0269.229640.
• Vând casă pe Locomotivei nr. 5, singur
în curte, cea mai liniştită şi civilizată stradă
din zonă (I), 500 mp din care 80 mp casa,
renovată, cu pivniţe, iar realizarea mansardei
costă 20.000 euro, cu 3 camere şi 2 balcoane,
215.000 euro negociabil total. 0745.606505
0269.229640.
• Vând casă zona hotel Libra pretabilă a locui
2 familii, cu intrări separate, contorizări (gaz,
curent, apă) separate, fiecare parte compusă
din 4 camere, 2 băi + bucătărie, dispuse pe
parter şi mansardă mobilate + utilate modern,
garaj, acces auto automatizat, teren 450 mp.
195.000 Euro negociabil, posibilitate plată în 2
rate. 0269.244554 0788.273444.
• Vând fermă Daia, Drumu Agnitei, 3.600
mp, casă 2 cam, buc, grajduri porci, grajd
ptr 20 vaci, întabulat, casă vacanţă 7 euro/
mp, construcţii noi, fântână, nu este curent,
generator. 0766.472224.
• Vând sau schimb casă în oraşul Sibiu,
doresc casă la ţară, Veştem sau Tălmaciu, plus
diferenţa mică de bani, urgent. 0743.821734
0269.216047.
• Vând urgent sau schimb casă tip duplex
construcţie 2008, P E M, compusă din living,
bucătărie, 2 băi, 3 terase, 4 dormitoare, 300
mp, teren aferent, curte şi grădină, Zugravilor
nr 10. 0745.497071.
• Vând vilă (tip duplex) 4 camere, 2 băi,
balcoane, garaj, exterior finisat la cheie, interior
semifinisat cu CT, încălzire în pardoseală,
zona f bună în Şelimbăr, 50 m de asfalt, 75.000
euro. 0746.965864.
• Vând vilă nouă S+P+E, finisată la cheie, cu
pivniţă, 6 camere, bucătărie, cămară, 2 băi,
2 balcoane, dresing, terasă, pod amenajat,
în Şelimbăr, str Canalului, aproape de asfalt,
135.000 euro neg. 0746.965864.

TERENURI

• 500 mp - 4500 euro între Gura Râului
şi Orlat sau 680 mp - 6000 euro, apă
curentă pe teren, gaz, canal, curent la
150 m, panoramă f frumoasă ptr cabană.
0745.222822.
• P.F.vând urgent 3350 mp teren pe Calea
Şurii Mici, deschidere 25 m la asfalt vis a
vis de intrarea ăn ferma Agricol, 40 euro/
mp, se acceptă şi variante sau schimb.
0726.408996.
• Vând teren 500 mp Şelimbăr, cu toate
utilităţile, zonă liniştită, 52 euro/mp.
0720.535753.
• Vând teren construcţii cu utilităţi între
case pe strada Luceafărului în Lazaret cu
casă de renovat sau demolat, 79.000 euro.
0758.058595.
• Vând teren în cartierul rezidenţial
Şura Mică, cu toate utilităţile pe teren
cu toate aprobările pentru constructie.
0741.102529.
• Vând teren în Cisnădie 2500 mp
intravian, deschidere la stradă 40 m, cu
vedere spre Măgură şi munţii Făgăraş, 25
euro/mp neg. 0726.327439.
• Vând teren livadă Cisnădioara cu gaz,
curent pe teren şi acces drum beton.
0722.347188.
• Vând teren Ocna Sibiului, 476 mp toate
utilităţile, 15.000 euro neg. 0743.087849.
• Vând teren ptr construcţii în Dealul
Dăii, satul nou creat, 2000 mp, 9 euro/mp
negociabil. 0761.671112.
• Vând urgent teren 1000 mp plus casă de
locuit compusă din 2 apartamente, Piaţa
Cluj. 0726.408996.
• P.F. teren 550 mp cu casă vacanţă în Cacova,
terasă, cameră, mansardă 4/5m pe colţ, lângă
râuri, cascadă, împrejmuit cu gard de scânduri,
plin de pomi, neg. 0269.423433.
• P.F. vând 2448 mp teren întăbulat cu CF, nr.
cadastral, str Tractorului, acces la 2 drumuri
utilităţi în apropiere, 40 euro/mp. 0744.767655
0733.078923.
• P.F. vând teren ptr construcţii la Cisnădioara
între 1000 mp şi 5000 mp, privelişte deosebită,
preţ f bun. 0728.306468.
• Proprietar vând teren 600 mp, zona Ţiglari,
preţ negociabil şi 5550 mp lângă centură, preţ
3 Euro mp. 0741.696818.
• Proprietar vând teren construcţie cabană
1500 mp, 2800 mp, 3700 mp, ferma Tocile
Veştem la 10 km de Sibiu, lacaţie deosebită,
pădure, 5 lacuri piscicole, panoramă deosebită,
6 euro/mp, merită văzut. 0742.491813.
• Vând loc de vacanţă la Cisnădioara, cu utilităţi
pe teren, panoramă superbă. 0724.958975.

• Ofer spre închiriere spaţii comerciale
în suprafeţe de 60, 80, 100 mp.
Ofer spre închiriere apartamente cu 1,
2, 3, 4, 5 camere, mobilate şi utilate. Str.
E.A. Bieltz, nr. 17. 0744.105151.
• Vând parcela teren construcţie casă în
Sibiu, zona Tractorului, supraf 465 mp toate
actele CT, PUZ, etc, 38 euro/mp sau variante.
0745.490447.
• Vând parcele teren 550 mp, cu cotă de drum
17 mp, zona Calea Cisnădiei-rezervorul de
apă, 12.500 Euro. 0269.244554 0788.298776.
• Vând teren 1000 mp Tocile 16 ml deschidere
la drumul judeţean Cisnădie-Sadu, 40 euro/mp
neg.0726766809 0740.610894 0745.260169.
• Vând teren 14.500 mp, deschidere 30 ml la
DN 1 si 80 ml la autostradă, aproape de bucla
de intrare Vâlcea, Sibiu, bonus parcelă 3300
mp cu deschidere 15 ml la DN 1, 15 E/mp.
0269.244554 0788.298776.
• Vând teren 2200 mp cu 2 nr top, deschidere
la 2 drumuri, 1 lizieră pădure către Poplaca, 30
ml, locaţia Tropini Noi, Sibiu. 0269.210311.
• Vând teren 2200 mp intravilan Guşteriţa,
deschidere 25 m lângă Guşteriţa pe Tineretului,
posibilitate şi parcelare. 0745.497071.
• Vând teren 4600 mp, intravilan de construcţii,
zona industrială Râului �activitate comercială
intensă, deschidere 31 ml, utilităţi pe teren.
0269.244554 0788.298776.
• Vând teren 535 mp în Şelimbăr cu utilităţi
pe stradă privată, preţ negociabil, 22.300 euro.
0748.844553.
• Vând teren 565 mp în Daia Nouă, cu fântână
şi curent lângă teren, preţ neg. 0755.238598.
• Vând teren arabil Caşolţ, întabulat, CF,
4000 mp, deschidere la 2 drumuri, arabil, 50
eurocenţi/mp neg, 25 m/200 m, accept credit
câteva luni. 0766.472224.

• Vând teren construcţii, Puz în Şura Mare,
cartier Tineretului, suprafaţă de 500 mp
intravilan. 0744.271760 0740.135146.
•
Vând teren în Cisnădie 600 mp.
0745.682962.
• Vând teren în prelungirea str Săcel Sibiu,
parcele de 300 mp cu utilităţi PUZ şi stradă
privată. 0741.616382 0771.097754.
• Vând teren în Tălmaciu ptr case 400, 500,
800, 1000 mp, preţ 15-20 euro/mp şi de
cabanem 4-5 euro/mp. 0788.310176.
• Vând teren în Terezian, 1750 mp, 25 ml
deschidere, 75 ml adâncime, toate utilităţile,
70 euro/mp. 0746.965864.
• Vând teren intravilan 2600 mp, în Guşteriţa
pe str Răchitei (în prelungirea str Gorun) zonă
liniştită şi pitorească, deschidere 12,4 m, utilităţi
50 m, preţ 40 euro/mp neg. 0742.529280.
• Vând teren intravilan în Tălmaciu cu utilităţi şi
avize 1400 mp sau 700 mp. 0742.643751.
• Vând teren intravilan ptr construcţie casă în
Cristian, utilităţi în faţa terenului, supraf 490
sau 640 mp, neg, varinate. 0745.418230.
• Vând teren la Daia 2900 mp, 5 euro/mp
negociabil şi 4800 mp, 3 euro/mp negociabil.
0269.243839.
• Vând teren la Gura Râului zona Mărăjdie,
1200 mp, întabulat, împrejmuit lângă apă,
panoramă deosebită, ideal ptr cabană, preţ
neg. 0743.174319.
• Vând teren la Seviş, 2600 mp în Şelimbăr
după reprezentanţa Toyota, grădină închisă
cu deschidere 11 m, acces cu maşina,
ideal construcţie casă de vacanţă, cabană,
grădinărit, 9 euro/mp. 0742.491813.
• Vând terenuri în sat Sibiel. 0740.944189
0740.733710.
• Vând urgent loc de casă 555 mp intravila,
Şura Mare, deschidere 21 m, 27 m lateral,
poziţionare pe colţ cu toate utilităţile în faţa
terenului, curent, apă, gaz, canalizare,
iluminat public, 18.500 euro neg, merită văzut.
0745.497071.

SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITE

• Vând sau închiriez hală producţie
depozit. 0728.887474.
•
Vând laborator producţie îngheţat:
pasteurizator capacitate 80 l, maşină îngheţată
pe orizontală 8 l, maşină îngheţată pe verticală
10 l, dulapuri frigorifice inox capacit 800 l, vitrine
prezentare. Produsele pot fi achiziţionate şi
separat. 0744.470747.
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• Închiriez spaţiu comercial 110 mp utili, cu 2
intrări din strada, 2 grupuri sanitare, 500 euro/
lună, pretabil coafor, birou, cab medical, etc
0755.373804.
• Închiriez spaţiu în Sibiu str Calea Turnişorului
posibilitate depozit, birouri. 0746.117861.
• Ofer ptr închiriat în str Magheranului spaţiu
cu acces din strada, în suprafaţă de 35 mp
ideal ptr birouri, coafor, frizerie, 175 euro.
0269.221593 0745.897019.
• Ofer ptr închiriat spaţiu ideal ptr mecanică,
tinichigerie, vopsitorie, altă activitate în
suprafaţa de 100 mp plus 200 mp în curte, 350
euro. 0269.221593 0745.897019.

SCHIMBURI

• P.F. schimb 2 ap (mansardă 72 mp şi ap
65 mp + pod + loc parcare în curte) cu casă
cu 3 dormitoare, curte şi garaj, în Sibiu.
0740.074070.
• Schimb ap 2 cam, doresc ap 3 sau 4
cam, ofer diferenţa. 0749.026388.
• P.F. schimb la alegere 2,3,4 camere cu casă
singur în curte sau teren ptr construcţii,
preferabil în cartierul Ştrand, Calea Poplăcii
sau Calea Dumbrăvii. 0751.992132.
• Schimb ap la casă în Sibiu şi ap la bloc în
Bucureşti cu casă singur în curte în Sibiu,
accept variante. 0727.300994.
• Schimb ap. Bucureşti etaj 1 din 4, 62
mp, cu apartament Sibiu, accept variante.
0727.300994.
• Schimb în Sibiu ap. la bloc cu izolaţie
termică parter înalt, 3 cam de lux, cu
dependinţe ptr. casă, 3-4 camere, curte,
intrare separată în Sibiu plus diferenţa.
0741.588275.

IMOBILIARE - cumpărare
APARTAMENTE
2 camere
• Cumpăr urgent apartament 2-3 camere,
în orice zonă a Sibiului, rog oferte
serioase. 0745.633772.
• Cumpăr ap 2 camere, indiferent de zonă
cu sau fără îmbunătăţiri la preţul pieţei.
0755.373804.
3 camere
• Cumpăr mansardă cu 3 camere,
indiferent de zonă la cheie sau la gri, la
preţul pieţei. 0755.309225.

CASE, VILE

• Cumpăr casă în jurul Sibiului, ofer 35.000
euro. 0746.965864.

TERENURI

• Cumpăr 100-200 mp teren, grădină, ptr
construcţii. 0748.789034 0269.231188.

IMOBILIARE - închiriere
GARSONIERE

• Închiriez garsonieră str Siretului
nemobilată din data de 15 mai, preţ
informativ 500 ron plus garanţie 1 lună.
0751.350418.
• Închiriez garsonieră la curte, garanţie 150
euro chirie 170 euro plus plata utilităţilor.
0369.410414 0740.540492.

APARTAMENTE
2 camere
• Închiriez apartament mobilat la vilă
nouă, confort deosebit, preţ avantajos.
0743.910441.

• Închiriez ap. nou cu 2 camere în V.Aurie,
preferabil pe termen lung. 0761.671112.
• P.F. închiriez apartament 2 camere, conf
1, dec, renovat, recent mobilat şi utilat
complet nou, frigider, maşină de spălat
,TV, zona M. Viteazu, Rahovei, 250 euro.
0728.214120.
• Închiriez apartament 2 camere, mobilat +
utilat complet, confort 1, centrală termică,
geamuri termopan, gresie, faianţă zona
ultracentrală Mihai Viteazu, 200 Euro.
0269.244554 0788.298777.
• Închiriez apartament 2 camere, parter, str
Ceferiştilor. 0755.473991.
3 camere
•
Închiriez ap 3 cam, nou, la cheie,
nemobilat, 100 mp, zona Gării, 200 euro/lună.
0746.965864.
• Închiriez ap 3 camere, constr nouă, CT,
GR, FA, PA, termopane, mobilat şi utilat lux,
zona Gării-Teclu, 280 euro plus garanţie.
0757.852214.
• Închiriez ap 3 dormitoare, living, bucătărie,
mobilat şi utilat lux, zona M. Viteazu, Rahova,
400 euro plus garanţie. 0755.309225.
• Închiriez apartament 3 camere, confort 1
decomandat, mobilat + utilat, centrală termică,
geamuri termopan, parchet, 250 Euro, zona
bună. 0269.244554 0788.298777.
4 camere
• P.F. închiriez apartament 4 camere,
zona Polisano - Constituţiei, et. 1, total
decomandat, pretabil birouri/locuinţă.
0734.933124.

• Închiriez apartament 2 camere decomandat
pe Mitropoliei cu geam la stradă (200 euro
plus garanţie) şi cu 4 camere etaj 2, vis-a-vis
de Ştrand, dotat modern, cu sau fără mobilă,
pretabil birouri, 275 euro/lună, fiecare, exclus
agenţii. 0745.606505 0269.229640.
Altele
• Caut să închiriez ap. mobilat sau
nemobilat, termen lung ptr doamnă
reprezentant firmă ofer 200-250 euro, în
funcţie de zonă şi amenajări. 0744.989729
0722.692312.
• Închiriez apartament mobilat la vilă
nouă, confort deosebit, preţ avantajos.
0743.910441.
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Interviul de angajare: dialog sau interogatoriu?

u o rată a şomajului estimată la
8% pentru 2010, este din ce în ce
mai dificil să ocupaţi un loc de muncă. Pe lângă faptul că
locurile de muncă
vacante sunt puţine
în această perioadă,
mulţi candidaţi nu
reuşesc să se pregătească nici măcar
pentru un prim dialog cu angajatorul.
O greşeală capitală
este aceea că ei nu reuşesc să trateze
interviul ca pe o oportunitate, şi mai
mult decât atât, să exploateze această
întâlnire. În mintea multora, interviul este o întâlnire în cadrul căreia
candidatul trebuie să răspundă automat la intrebările care vin mai mult
sau mai puţin alert din partea angajatorului. Foarte puţini sunt pregătiţi
să intre într-un dialog cu recrutorul
adresând întrebări despre aspectele care nu le sunt clare în legătură
cu postul pe care doresc să-l ocupe.
Acestea au rolul de a vă demonstra şi
interesul pentru companie. De aceea,
intervievaţii sunt surprinşi atunci
când angajatorul le oferă posibilitatea

să pună întrebări. Cei nepregătiţi la
acest capitol, improvizează, adresează întrebări nepotrivite, sau cel mai
grav, nu întreabă nimic. În această
situaţie, candidatul este considerat ca
insuficient pregătit pentru ocuparea
postului, demotivat şi dezinteresat
de angajator. Este adevărat că recrutorii adresează majoritatea întrebărilor pentru a afla cât mai multe despre
candidat, dar este recomandat ca interlocutorii să impartă controlul asupra discuţiei, transformând interviul
într-un dialog constructiv pentru
ambele părţi. Pentru anumite posturi
care necesită o putere de comunicare,
negociere, persuasiune, este chiar de
dorit ca intervievatul să preia controlul asupra discuţiei. În multe cazuri,
angajatorul le oferă candidaţilor ocazia să se exprime liber, tocmai pentru
a le testa aceste aptitudini. Din păcate, puţini ştiu să exploateze această
oportunitate. Când este potrivit să
adresaţi întrebări angajatorului? În
primul rând, atunci când sunteţi
întrebaţi dacă aveţi nelămuriri. Întrebări care denotă interesul pentru
ocuparea postului sunt: ,,Cum este
evaluată performanţa profesională

pentru această poziţie? Care este volumul de ore suplimentare? Există
deplasări în interesul serviciului?”
Nu este recomandat să întrebaţi:
,,Câţi candidaţi mai există pentru
acest job? Aveţi pauze pentru fumat
sau cafea? Pot să încep să lucrez peste 3 săptămâni, pentru un mic concediu între job-uri?” De asemenea, este
iritant pentru angajator când intervievaţii întreabă la primul interviu:
,,Cât este salariul?” Este recomandat
să întrebaţi despre pachetul salarial
oferit de companie. În al doilea rând,
se pot adresa întrebări recrutorului
pe tot parcursul discuţiei, dar atenţie
la maniera pe care o folosiţi. Cei mai
abili candidaţi reuşesc să strecoare
întrebări atunci când interlocutorul
vorbeşte, fără să-l deranjeze, ori să-i
lase impresia că îl intervievează. De
exemplu, când angajatorul face re-

ferire la responsabilităţile job-ului,
puteţi replica: ,,Care sunt termenele
de predare a acestor lucrări?” În acest
mod veţi reuşi, pe de o parte să vă
lămuriţi asupra aspectelor neclare,
pe de altă parte, veţi crea impresia
unui interes real pentru organizaţie
şi pentru post, şi nu în ultimul rând,
veţi reuşi să impresionaţi angajatorul
prin puterea de comunicare. Concluzionând, încercaţi să trataţi această
întâlnire ca o conversaţie între doi
egali, deoarece în cele mai multe cazuri conversaţia este cea care câştigă
interviul şi poate obţine job-ul mult
visat.
Gabriela Pleşca,
Senior Recruiter HR,
Formator specialist resurse umane
& comunicare
Centrul de formare profesională
STAFF 2000

CASE, VILE

• Închiriez cameră, bucătărie, baie, la casă,
intrare separtată, 2 persoane sau familie
fără copii, zona Terezian, Gara Mică.
0741.355727.
• Închiriez casă compusă din 3 camere, baie,
wc serviciu, bucătărie, mobilată + utilată,
centrală termică, parchet, gresie, faianţă, teren
700 mp, zona Moldoveanu/Negoi, 400 Euro.
0269.244554 0788.298778.
• Ofer spre închiriere casă singur în curte zona
spital judeţean, 3 camere, termopane, C.T.,
GR, FA, P.F., 300 euro. 0729.109081.

OFER LOC DE MUNCĂ
• Angajăm director vânzări pentru materiale
de construcţii cu experienţă in domeniu.
0728.887470.
• Angajez femeie pentru menaj, cunostinţe
de limba engleză, pentru a ajuta o fetiţă de
7 ani la teme, program aproximativ de la
ora 15 - 21, salariu atractiv, rog seriozitate
0740.108936.

SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITE

• Închiriez spatiu pretabil showroom, suprafaţa
640 mp, înălţime 4 ml, amenajat modern, 2
centrale termice, termopan, parchet, gresie,
faianţă, curte betonată, acces TIR, zona Calea
Dumbrăvii, 1400 Euro + TVA. 0269.244554
0788.298778.
• Câştig 40%-distribuţie produse cosmetice
şi de curăţenie, oferim comision şi bonusuri
atractive, autoturism în funcţie de volumul
vânzărilor. 0745.879534.
• Casă particulară angajează femeie pentru
menaj. 0724.221553.
• Companie de asigurări recrutează
consultanţi financiari, venituri şi bonusuri
motivante, cv-ul se trimite la adresa de
e-mail recrutarisb@yahoo.com
• Selecţionăm persoane serioase pentru
promovarea serviciilor: fonduri europene
nerambursabile, investiţii în aur pur,
programe obligatorii, etc, 50-5000 euro.
0734.993032.
•
Câştigaţi 1200-2000 dolari, muncă la
domiciliu, înşirat mărgele, confecţionat felicitări,
etc. Trimite plic timbrat autoadresat la OP 8- CP
23, Sibiu.
• S.C. Teomtech SRL angajează agent vânzări
zona Alba şi Sibiu, cv cu poză pe mail, www.
scule-yato.ro; producător ptr service auto,
teomtech@gmail.com
• Salon de înfrumuseţare angajează maseuri,
condiţii excelente. 0728.306468.
• Salon de înfrumuseţare închiriez posturi
de lucru ptr cosmetică, masaj, manichiură şi
pedichiură, coafor, frizerie, preţ bun, condiţii
excelente. 0728.306468.

CAUT LOC DE MUNCĂ

• Asistentă medicală, IBD, cu diplomă, accept
varinate: menaj, îngrijire bolnavi la domiciliu
sau în spital, pensionară activă, 49 ani, ofer
seriozitate, rog seriozitate. 0747.294751.
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AUTO - vânzare
• Vând Audi A4, 1,6 i, 1995 înmatriculat
recent, import Germania, carte service,
impecabil, 3.500 euro neg. 0745.490447.

CURSURI, MEDITAŢII - ofertă

• Meditez limba germană şi engleză
orice nivel (clasele I-XII, pregătire pentru
teste de limbă, internaţionale, limbaj
tehnic de specialitate etc) 0727.341336.
• Profesor cu experienţă, meditez
matematică cl. V-X la domiciliul meu sau
al elevului. 0727.864516 0745.089635.
• Meditez limba engleză şi franceză, orice
nivel, preţuri avantajoase. 0746.115004.
•
Ofertă! Profesor de geografie cu
experienţă, meditez ptr bacalaureat cu 25
lei/2 ore. 0369.432411 0727.760914.
• Profesor meditez matematică cls. VIXII, admitere liceu, bacalaureat, etc.,
zona V. Aaron, convenabil, 0369.805035.
0269.248791 0743.548515.

• Daewoo Matiz, 30.000 km, euro 4, 2007,
aer condiţionat, cd player Sony, bine
întreţinută, 3.500 euro. 0742.048758.
• Vând Dacia Solenza, an fabricaţie 2004,
motor 1.4, benzină, 170.000 km, culoare
albă. Preţ: 1.500 Euro. 0729.992341.
• Vând Logan Preference, 2005, 33.000
km, 4.300 euro. 0723.926288.
• Vând Dacia Solenza, an fabricaţie 2004,
motor 1.4, benzină, 170.000 km, culoare
albă, 1.350 Euro. 0729.992341.
• Vând Logan Preference, 2005, 33.000
km, 4.300 euro. 0723.926288.
•
Vând Dacia 1310 pentru rabla.
0269.252653.

• Vând Logan MCV 16, 16 V full, 9.000
euro, 8500 km sau schimb cu teren în zona
Sibiului, rog seriozitate. 0763.863656.
• Vând urgent Dacia Solenza din 2004,
56.000 km, stare foarte bună, preţ 2200 euro
negociabil. 0742.857199 0752.759797.
• Vând Fiat Punto an 2000, motor 1,2
benzină, înmatriculat, stare f bună 2.600
euro, Renault 5 diesel an 1987, înmatriculat
650 euro. 0742.012262.
• Vând Ford Focus negru perlat, adus
de 3 zile Germania, motor 1,6 74 kw
benzină, toate dotările, 114.000 km
carte service model 2002, arată bine.
0745.046615.
• Vând Ford KA din 2000 negru, înmatriculat
de o lună, cauciucuri vară, iarnă noi, CD
player cu card de memorie 2900 euro neg.
0741.035314.
• Hyundai Lantra GLSI toate dotările, servo,
geam electric, 1050 euro neg, Vw Golf 3,
1994, servo, 2 uşi neg. 0721.275774.
• Vând Mercedes CLK 230 Kompresspr
2,3 197CP, full option, stare f bună, 7.100
euro neg., din 2001. 0751.521619.
• Vând Mercedes 200 CDI, euro 3 Avant,
înmatriculat, 172.000 km, 1999, 8 roţi, 5.900
euro. 0744.398537.
• Vând Opel Astra 1,7 DTI (diesel), 2000,
4+1 uşi, euro 3, neînmatr., gri metal, servo,
ABS, jante, cârlig, închid. centralizată,
135.000 km, adus recent în Ro, 2800 euro
plus taxa de înmatriculare. 0744.500885.
• Vând Opel Corsa 1,5 turbo Diesel an
1995, 4 uşi, metalizat, înmatriculat, unic
proprietar în Romania, servo, 2 airbaguri,
jenti al, 160.000 km, 5% consum intern, V.T.
2011, stare f bună, 2.400 euro. 0744.500885
0746.057054.
• Vând Renault Megan Hatchbac 1,6,
an 1996, pentru piese de schimb nu se
poate înmatricula 600 euro sau cumpăr
unul lovit, accept variante. 0744.910231.
• Vând Renault 19, 1995, înmatriculat,
geamuri electrice, airbag, stare bună de
funcţionare, toate actele la zi, 1950 euro
neg. 0745.411927 0762.296150.
• Vând Renault Berlină, din 86,cu VT-2012,
şi asigurare maşină, arată şi merge bine,
dar necesită mici reparaţii la portieră, 1800
lei neg sau schimb pe un voucher sau altă
maşină cu acte la zi. 0752.229078.

• VW Passat Variant,2001,alb, 1,9 TDI,101
cp.geamuri şi oglinzi el.şi încălzite,
încălzire scaune, clima,216.000 km. Roţi
de iarnă. 5500 euro. Preţ negociabil.
0769.617451.
• Vând urgent VW Passat an 1994,
benzină - motor 1984 cmc, climă,
geamuri electrice, înmatriculat, stare
bună. 2000 euro/neg. 0727.338586.
• Vând Golf 3, 1600 ccm, 1995, euro 2,
albastru, 4 uşi, 146.000 km, radio/cd, trapă,
2350 euro neg. 0761.327572.
• Vând VW Golf 3, 1400 ccm, 1994, euro 2,
verde metalizat, 2 uşi, 153.000 euro, trapă,
radio/cass, genţi aluminiu, 2150 euro neg.
0761.682813.
• Vând VW Golf 3, 1800 ccm, 1994, euro
2, culoare antracit, 2 uşi, 175.000 km, trapă
închidere centralizată, genţi aluminiu radio/
cd, 1980 euro neg. 0745.696855.
• Vând VW Phaeton an 2003, 3,2 benzină,
înmatriculat, P.F. full extra. 0744.500885
0746.057054.

CAMIOANE, BASCULE

• Vând autobasculante Roman, 8,5 tone,
preţ negociabil. 0720.127764.

MOTO, SCUTERE, ATV

• Vând scuter Kymco CC 49, acte la zi,
înscris în circulaţie, verificare până în
03.2011, 1500 negociabil. 0741.258247.

PIESE DE SCHIMB

• Vând motor golf 3 1.9 TD 65.000 km an
1994, 350 euro şi piese din dezmembrări,
culoare albastră. 0747.667842.
•
Vând piese din dezmembrări BMW,
seria 5, E39, orice piesă, preţuri mici,
jante 17 m, cutie tiptronic, motor 2800, etc.
0745.490447.
• Vând piese VW Passat Combi, 4 uşi cu
oglinzi, capotă faţă, sticlă de haion spate,
planetare, faruri, aparat de sudură, etc.
0722.826395.

DIVERSE

• Schimb dacia 1310 motor 1.4 injecţie,
an 2000, 73.000 km, gri cu doua
vouchere programul rabla. 0748.787923.
• Ocazie! Vând jante, cauciucuri vară 16,
Opel, 5 prezoane, 260 euro. 0740.247878
0730.642623.
•
Vând 3 tichete rabla vouchere.
0758.565431.
• Vând orice piesă din dezmembrări ptr
Daewoo Matiz. 0748.604303.
• Vând portbagaj auto sistem vechi 35 lei,
butoi stejar ptr vin 100 l, 100 ron, redresor
ptr acumulator, canistre benzină 30 lei.
0369.809267.

AUTO - cumpărare
DIVERSE

• Cumpăr 2 vouchere. 0752.100466.

ELECTROCASNICE - vânzare

• Vând maşini de spălat automate,
frigidere şi combine frigorifice second
hand. 0757.415780.
• Vând frigider Arctic, capacitate 180 l, preţ
220 lei, frigider tip masă 140 l, preţ 150 lei,
ambele funcţionează f bine. 0369.442421.

ELECTRONICE - vânzare

• Vând receiver AV Pioneer VSX-417-K, 5
canale, Front Stage Surround Advance,
5 x 110W, 8 ohmi, Auto Surround, Dolby
Digital, argintiu 450 ron. 0747.667842.
• Vând antenă DIGI cu 2 disivere, 2 LNB
cu preluare de contract. 0740.944022
0740.944022.

• Vând boxe profesionale 100w, 300w, 500,
1000w reali 0766.539490.
• Vând DVD player MBO Germani, CD
player Sony, muzică mecanică sau formaţie
la nunţi, boteze, banchete, cântăm acasă la
plecare miri, naşi, mireasă, preţ minim neg.
0749.683034.

CALCULATOARE - vânzare

• Vând PC de birou: AMD Sempron
2600+, 1,85 GHz, 448 MB RAM, HDD
80 GB, monitor 17 DVD-RAM + Floppy,
inclusiv licenţa Windows XP si licenta
MS-Office 2003 Basic Edition. Preţ: 850
RON. 0729.992341.

CALCULATOARE - cumpărare

• Cumpăr calculator, ofer 300 lei, Vând
canapea extensibilă, aspirator, cărucior copil,
mop electric, bormaşină Skil. 0749.068446.
0749.068446 0758.650307.

TELEFONIE - vânzare
• Anunţ important! Modem a venit
mai aproape de dumneavoastră cu
un nou magazin situat pe str. Calea
Cisnădiei nr. 16 colţ cu Aleea Fraţii
Buzeşti, şi vă oferă: accesorii
telefoane, accesorii calculator,
CD-uri, DVD-uri, carcase, baterii,
încărcare electronică la cartele şi
multe alte produse. Deci nu uitaţi:
Calea Cisnădiei colţ cu Aleea Fraţii
Buzeşti. Nou acum si XEROX
0752.825101.
• Vând Nokia 1600, încărcător, arată
şi funcţionează impecabil. 50 lei.
0742.415663.

ANIMALE - vânzare

• Vând pui de curcă Big 6 rasă super grea de
carne şi pui de găină Hibrid de carne, pe bază
de comenzi şi programări. 0744.898983.

ANIMALE - servicii

• Pierdut dihor culoare cafeniu cu
bej în zona N. Bălcescu, Piaţa Mare,
str Faurului, ofer 500 lei recompensă,
adresa str N.Bălcescu nr 30. 0722.400406
0746.162633.
• Aduc orice rasă de căţei la comandă; www.
cateisibiu.ro 0749.230878.

AGRICOLE - vânzare

• Vând ţuică de casă foarte bună 15 lei
litrul şi vin de casă vechi şi bun cu 3 lei
litrul, toate gata îmbuteliate în diferite
recipiente. Vând mere ionatan şi golden.
0722.347188.
• Vând ţuică prune tare 14 lei/l, nouă, veche
deosebită, pălincă prune întoarsă 18 lei/l,
rachiu pere şi fructe 15 lei/l, calitate, vinuri
nobile 4 lei/l. 0770.874454.
• Vând ţuică prune, 15 lei/l, Hipodrom.
0369.404628.
• Vând rachiu de casă de prune 45 grade,
14 lei/l, vând maşină de cusut Ileana în stare
foarte bună, 300 lei neg. 0369.404436.
• Vând rachiu dublu distilat 50 grade de
prune cu 20 lei/l şi de mere cu 15 lei/l, calitate
deosebită. 0746.192030.

• Vând rachiu prune deosebit 15 lei/l tare,
ofer transport, rachiu pere 14 lei/l, întors fără
zahăr, rachiu fructe 13 lei/l, calitate, vinuri
nobile 4 lei/l. 0741.671930.

CONSTRUCŢII - ofertă

• 250 geamuri termopan din aluminiu,
culoare albă, import Germania, diferite
mărimi, stare foarte bună, preţ avantajos
şi negociabil. 0740.234574 0742.816794.
• METALIN - materiale de construcţii
şi finisaje - promoţie: cărămidă
Thermobrick 30x25x24 cm, 175 lei/
mc, acum cărămidă Porotherm
25,30,38, 186 lei/mc, BCA 218 lei/mc,
var 8,97 lei, ciment 35 kg, 15,9 lei, oţel
beton, betoane holcim, plasă sudată ,
acoperişul bramac până la 30% reducere,
ţiglă muren, 10 buc./mp, 2,15 lei, ţiglă
metalică 18,75 lei/mp, termosistem 5
m, 11,25 lei/mp, adeziv polistiren, 14,98
lei, polistiren 5 cm faţadă preţ 2,95/buc,
2,99 lei, placă gips carton 9,5 mm 2x1,2
m, 11,95 lei/buc., profil 0,5 mm, UD30, 3
m, 3,29 lei, vată minerală, 47,9 lei, cablu
FK 1,5, 0,43 lei/ml, lavabilă aplachrom
15 lt, 74 lei, centrale Viesmann, uşi
anatolia 137 lei, tablă zincată, ţeavă pvc
110, 6.9 lei/ml, plăci bituminoase 27,8
lei, radiatoare Dunaferr 600*600-149
lei,lavabilă colorată atlas. Măgheranului
107, DN1 Şelimbăr 0269.560235, info@
metalin.ro 0723.577067 0269.222605.
• Vând panouri sandwich pentru
acoperiş şi perete. 0728.887.472
0745.662949.
•
Vând 40 mp ţiglă nouă Bramac.
0771.719762.

CONSTRUCŢII - servicii

• Executăm case la roşu, finisări
interioare şi exterioare, calitate
superioară şi preţuri reduse, 10%
reducere. 0741.739531.
• Ofer consultanţă tehnică în construcţii
- diriginte de şantier. 0729.055920.
• P.F.A execut case la roşu, lucrări de
dulgherie (reparaţii acoperişuri, cofraje,
şarpante). 0747.294799.
• Renovări, finisări case şi apartamente,
faianţă, gresie, glet, rigips, termosistem,
reparaţii acoperişe, pavaje, preţ
avantajos. 0741.166525.
• S.C. execută amenajări interioare
(zugrăveli, gleturi, rigips, parchet
laminat, gresie, faianţă). Oferim garanţie
şi calitate. 0755.786493.
• S.C. Izopop Construct execută izolaţie
blocuri la preţuri de criză şi finisări
interioare şi exterioare, etc. 0741.129703.
• S.C. KUNST CONSTRUCT execută
lucrări de finisaje interioare,
calitate germană, preţuri româneşti,
10% reducere + incluse în preţ:
achiziţionarea şi transportul materialelor,
manipularea obiectelor încăperii,
materiale de acoperit (folie, hârtie,
etc), curăţenie, aruncarea resturilor.
www.kunstconstruct.ro. 0766.212565
0752.396122.
• Schutz Construct execută amenajări
interioare, tapet, gips carton, gresie,

faianţă, zugrăveli, parchet laminat.
0740.294919.
• SG CONSTRUCT execută construcţii
civile şi industriale, fundaţii, zidării,
acoperişuri, tencuieli, şape, drenaje,
pavaje, garduri, placări cu piatră, etc.
10% reducere. www.sgconstruct.com.
0740.348320.
• Execut amenajări interioare, gresie, faianţă,
rigips, glet, parchet, etc, preţuri avantajoase.
0748.844553.
• Execut case la roşu, amenajări interioare,
instalaţii, electrice şi sanitare la preţuri
avantajoase. 0755.238598.
• Persoană fizică, execut lucrări de case
şi vile, lucrări exterioare şi interioare,
zidar, fierar, finisor, dulgher, lăcătuşerie,
desen tehnic, reparaţii, etc. Ofer şi doresc
seriozitate. 0740.406882 0269.560437.

MOBILĂ - vânzare
• Vând colţar (modern, cu fotoliu) stare
foarte bună, super ofertă: 1.200 RON
0723.231246.
• Ocazie! Vând pat dublu cu ladă pentru
aşternuturi, 300 lei. 0740.247878.
• Vând balansoar abanos, colţar şi mese
lemn, masă faţă piatră. 0269.210311.
• Vând mobilă sufragerie (500 lei), mobilă
bucătărie (comandă), masă (blat plus inox,
600 lei), un pat o pers, saltea (150 lei), bandă
de alergat nouă (Germania), 8 table 1m/1m,
poartă de fier 100 lei toate. 0369.804372
0771.698507.
• Vând piese mobilier sufragerie lemn masiv
şi pat 1 persoană cu saltea nou. 0743.131362
0369.424381.

PRESTĂRI SERVICII - ofertă
• Reparaţii televizoare la domiciliul
clientului sau la atelier. Reparăm
orice marcă de televizor.
0749.061613, 0369.418430.
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• Fetele drăguţe de la EROTIC MASSAGE
CENTER sunt nerăbdătoare să vă prezinte
tipurile de masaj: BODY-100 LEI. Extraopţiuni:
jacuzzi, single erotic show, master & slave,
cupluri, gay, hotel service. NOU! GLORY HOLE
HANDJOB - 50 LEI! PROGRAMĂRI 0725.
EROTIC (0725.376842). Str. Ştefan Luchian nr.
29. ANGAJĂRI - 0730.846735
www.eroticmassagecenter.ro
• Servicii profesionale de traducere (acte
cu legalizare notarială, texte tehnice,
lucrări ştiinţifice, manuale de utilizare,
pagini de internet, etc.) din/în germană şi
engleză. 0771484439; matiu.translation@
gmail.com
• Decodez casetofoane auto şi
programez microcontrollere.
0747.667842.
• 40% reducere la termopane! Plase
ţânţari, pervaze, jaluzele, rulouri.
0269.220242.
• SC DECIS SERVICE SRL EXECUTĂ
- DERATIZARE ŞOARECI, ŞOBOLANI
Ş.A.
- DEZINSECŢIE MUŞTE, GÂNDACI,
MOLII, CARII LEMN Ş.A
-DEZINFECŢIE, DEODORIZARE
- STROPIT POMI, CEREALE
(GĂRGĂRIŢE), ERBICIDĂRI Ş.A.
0269.216979, 0740.980613.
• 40% reducere la termopane! Plase
ţânţari, pervaze, jaluzele, rulouri.
0269.220242.
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• Alpinism utilitar, ofertă, termosistem
orice etaj, 55 lei/mp manopera şi
materiale (polistiren 5 cm). Alte servicii
www.utilalpin.webs.com. 0744.400741
0761.406996.
• Aplic gel pe unghii naturale, 40 ron;
întreţinere, 35 ron; tipsuri şi extensii, 65
ron. 0721.155171.
• Aplic unghii cu gel pe unghia naturală
30 ron, cu tipsuri 50 ron + model sau
pietricele. După 4 aplicări, ai una gratis!
0767.074221.
• Aplic unghii false (tips)-50 lei sau gel
pe unghia naturală -30 lei. French-ul şi
modelele incluse în preţ. 0742.826095
0761.131725.
• Aplic unghii false 50 lei, doar gel pe
unghia naturală 30 lei. Pedichiura cu gel
30 lei(model inclus). Experienţă 3 ani în
domeniu. Ofer garanţie!! 0761.980895.
• Avantajos! Tuns damă şi bărbaţi 8
lei. Coafat ocazie 25 lei. Vopsit 45 lei.
Acum la domiciliu gama completă de
servicii coafor, frizerie, manichiură,
pedichiură. Montăm extensii păr natural.
Bonus: la un vopsit primeşti gratuit un
tuns sau manichiură. Info la nastac_
maria@yahoo.com şi tel. 0766.260078
0740.759977 0269.217271.
• Avantajos, execut reparaţii de tapiţerie
la domiciliul clientului, spăl covoare,
tapiţerii şi tapiţerii auto la domiciliul
clientului. 0745.593022.
• Centru de traduceri autorizate şi acte
auto, efectuăm traduceri în/din orice
limbă internaţională la cele mai mici
preţuri de pe piaţă. Sediul str. Nicolae
Bălcescu nr. 31 (lângă Raiffeisen Bank).
0757.215806 0753.785546.
• Contabilitate, resurse umane,
salarizare pentru societăţi comerciale,
PFA, I.I., ONG. Complet, eficient, preţuri
de criză. E-mail: conta@ymail.com
0723.836101.
• Depozit, vindem materiale de
constructii, preţuri mai mici cu
3%-5% faţă de preţurile din Baumax
0728.887470.
• Efectuez transport marfă 24 h - 24h
cu buz de 13 mc sarcină până la 2t.
0741.102529.
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• Efectuez la domiciliu: reparaţii
calculatoare; instalări software;
devirusări şi recuperări de date;
configurări şi asamblări sisteme;
la preţuri avantajoase. Relaţii la
0746411634, 0723.638578 0765.662084.
• Electrician autorizat execut, repar,
întreţin instalaţii electrice şi automatizări
de calitate. 0722.126857 0742.495327.
• Electricieni autorizaţi cu experienţă,
executăm branşamente, instalaţii şi
tablouri electrice, pământări cu buletin
verificare, interfoane, reparaţii, etc.
0753.357797.
• Executăm instalaţii electrice,
branşamente, revizii, întreţinere, prize
pământare, interfoane, automatizări,
preţuri avantajoase. 0748.346957
0745.200594.
• Expert U.E. execut imobile pe metal
(piloni), stâlpi, grinzi, mansarde, acop.,
consolid., spălători piscine, podeţuri
int., parcări etajate, cabane solare,
ferme zootehnice, porţi rabatabile,
culisabile, uşi izolate termic, garaje,
balcoane la bloc care nu au din fundaţie
terase,rigips, faianţă, pardosele curţi,
zone agrement, proiectare asigurată.
Preţ construcţie la cheie 600-1200
euro/mp, acoperişuri 200 euro, scări
interioare, exterioare, hidroizolaţie şi
termoizolaţie cu casete, execuţie în zona
de munte, mlăştinoase, termen garanţie
250-500 ani. 0742.765436 0725.913952.
• FILMARE şi FOTOGRAFII la NUNTĂ,
botez, banchet, orice eveniment.
Asigurăm calitate cu aparatură
profesională. Transfer casete video
pe DVD sau BLURAY, preţuri mici.
0741.154499.
• Firmă autorizată execută service
la centrale termice marca Immergas,
Mistral, Baxi, intervenţie rapidă şi la
cele mai mici preţuri. 0742.030438
0269.225791.
• Firmă autorizată I.S.C.I.R. execută
rapid verificări tehnice periodice la orice
tip de centrală termică la preţ avantajos.
0742.030438 0269.225791.
• Închiriez porumbei albi pentru
nunti, evenimente speciale, Garantam
momente de vis, surpriză pentru invitaţi.
0747.291355.
• Instalator autorizat execut încălziri
centrale sanitare, schimb coloane apă,
canalizări, revizii, subsoluri. 0269.255018
0744.939256.
• Instalator autorizat execut lucrări la
instalaţii sanitare, încălzire, centrale
termice pe gaz, lemne, înlocuiesc
coloane apă, panouri solare.
0756.259495.
• Manichiuristă, aplic gel pe unghia
naturală - 30, tip-suri cu gel 50 lei. Model,
strasuri incluse în preţ. 0769.301367.
• Noi credem în imaginea dvs.! Alegeţi
Sibiufoto pentru fotografii de eveniment
sau publicitare. Detalii pe www.sibiufoto.
tk sau la sibiufoto@gmail.com.

• P.F.A. executăm lucrări de construcţie,
tot ce ţine de amenajări interioare şi
exterioare, instalaţii electrice, diferite
vopsele decorative, etc. Oferim
posibilitatea vizionării de către client a
unui material de prezentare (în format
DVD) a lucrărilor noastre, cât şi a calităţii
lor. Rog oferte serioase. 0766.530564
0766.397442.
• Persoană fizică, execut reparaţii
calculatoare, reţele, instalare prog.
calculator, la domicilul clientului, la
preţuri mici. Consultanţă IT. 0745.301826.
• Repar calculatoare, conexiuni internet,
reţele calculatoare. 0788.010603.
• Reparaţii televizoare la domiciliul
clientului, ieftin, în Hipodrom, Vasile
Aaron, Strand, inginer autorizat.
0269.426148.
• S.C. DAN FRIG COMPANY SRL
montează, repară şi întreţine camere
frigorifice, utilaje comerciale şi
frigorifice. 0725.514385 0269.211993.
• S.C. DAN FRIG COMPANY SRL
repară şi întreţine aer condiţionat
auto(autoturisme, camioane, autocare).
0725.514385 0269.211993.
• S.C. DAN FRIG COMPANY SRL repară
frigidere la domiciliul clientului. Dacă
defecţiunea nu poate fi remediată pe
loc, se lasă frigider în schimb până la
remedierea defecţiunii. Nu mai mult de
48 ore. 0725.514385 0269.211993.
• S.C. DAN-FRIG COMPANY SRL execută
porţi, garduri, balustrade, elemente
fier forjat la cele mai mici preţuri.
0725.514385 0269.211993.
• S.C. Telnet execută sisteme de
interfoane, control acces, climatizare,
telefonie, reţele voce-date, instalaţii
electrice, iluminat cu senzori,
cartele interfon etc. www.telnetsis.ro
0748.660116.
• Servicii profesionale de traducere (acte
cu legalizare notarială, texte tehnice,
lucrări ştiinţifice, manuale de utilizare,
pagini de internet, etc.) din/în germană
şi engleză. matiu.translation@gmail.com
0771.484439.
• Vând aparate de filtrare, purificare,
mineralizare şi dedurizare pentru apă.
Aceste aparate reprezintă o variantă
mult mai economică de a consuma o apă
sănătoasă. 0726.755501.
• Vrei să te coafez la tine acasă, ieftin?
Tuns 15 lei, aranjat 20 lei, vopsit 15 lei!
0743.303814.
• Ştii ce se poate face din 200 gr orice fel
de aţă? Exemplu: bolerouri, şaluri, eşarfe.
Schimb bicicletă copii până la 10 ani cu
chitară clasică stare bună. 0752.671639.

• Ai probleme cu centrala, instalaţia de
încălzire, apa, canalul, radiatoare înfundate?
Ai la cine apela ieftin, rapid şi sigur. Sună, nu
vei regreta! 0742.622601.
• Electrician autorizat execută instalaţii
electrice, reparaţii instalaţii electrice, montaje
şi vânzări materiale electrice, montaj antene
satelit. 0747.235692.
• Execut lucrări de întreţinere şi amenajat
grădini, iazuri şi cascade, tăieri garduri vii şi
întreţinere plante apartament. 0744.842775.
•
Execut lucrări reparaţii de tapiţerie
la
domiciliul
clientului,
convenabil.
0755.319559.
• Executăm săpături manuale, drenaje,
fundaţii, canal. 0771.743957.
•
GSM Service Vinmar, încărcătoare,
baterii, carcase, taste, reparaţii microfoane,
căşti, benzi, displayuri, cabluri, memorie,
decodări, str Semaforului, 13 sc D, fost
Sofan. 0743.702014 0369.437838.
• Încarc freon servicii climatizare auto cu
aparatură profesională: reciclare vacumare
şi încărcare cu freon. 0742.697265.
• Ofertă! Aplic unghii cu gel + tips, 40 lei
sau doar gel pe unghia naturală, 30 lei.
Nou: pedichiură cu gel, french la numai
30 lei, model inclus în preţ. 0740.759977
0766.260078.
• P.F. mobilier din pal la comandă, preţuri
avantajoase. 0757.740892.
• Prăjituri cum doar mama pregăteşte.
0745.682962.
• Recondiţionări mobilier, montaj mobilă,
montaj parchet şi uşi interior, preţuri
avantajoase. 0757.740892.
• Tâmplar tapiţer, execut lucrări de mare
fineţe la domeniul clientului. 0752.850524.
• Tapiţer, tapiţez convenabil la domiciliul
clientului. 0744.238288.
•
Traduceri autorizate în/din engleză,
franceză, preţuri avantajoase. 0746.115004.
• Transport marfă cu microbuz 1,5 tone local
50 lei/h, exterior 1,2 lei/km. 0745.262269.
• Transport persoane şi colete RomaniaSpania şi invers, plecare din Sibiu, destinaţie
Ibiza, 120 euro/persoană, şi 2,5 euro colet.
Expediem colete în toată ţara, alextrans.
0034627351292 0754.291699.

DIVERSE- vânzare

• Vând colţar (modern, cu fotoliu) stare
foarte bună, super ofertă: 1.200 RON
0723.231246.
• Vând banc de lucru 1500x700x850 mm,
blat din lemn 50mm, 5 sertare + 1 uşă,
cadru metalic lăcuit gri/albastru. Preţ:
1.250 RON. 0729.992341.
• Vând cărucior şi pătuţ marca Baby
Care, ptr copil 0-3 ani, 3 in 1 fiecare,
modele deosebite, stare f bună, preţ neg.
0740.568258.
• Vând covor persan (100 lei), maşină
de scris veche (100 ron), scară ptr
zugrăvit (100 ron), masă solidă ptr
terase, ateliere, sufragerii mari (60 ron).
0369.422248 0369.413714.
• Vând Junkers Electrolux, 80 euro,
arzător Coriza 100 euro, convector gaz
100 euro, ţiglă solzi (700 buc) la 40 bani/
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buc, uşă de stejar cu toc şi broască.
0742.829724 0369.410611.
• Vând Panouri (rafturi) de expunere,
cu tablă perforată, diverse dimensiuni
şi culori. Preţuri între 50-80 RON / raft.
0729.992341.
• Vând Redresor: alimentare la 230V,
pentru toate tipurile de baterii cu voltaj
6/12/24/36/48V, dotat cu ampermetru
şi voltmetru, cu protecţie automată
împotriva supra-sarcinii şi a inversării
polarităţii, permite încărcarea simultană
a mai multor baterii în serie. Preţ: 1.300
RON. 0729.992341.
• Vând Scară modulară din aluminiu,
compusă din 3 părţi, înălţimea maximă
5,86 m. Preţ: 1.020 RON. 0729.992341.
• Vând Sistem de alarmă: Centrală
Spectra SP5500 cu 2 acumulatori
12V/7A, tastatură K10LED, 5 detectori de
mişcare, sirenă exterior EAS 190B, 1.350
Ron. 0729.992341.
• Vând Stivuitor: ridicare electrică,
tracţiune mecanică, înălţime max. 1,60
m, sarcina max. 1.000 kg. Preţ: 3.000 Lei.
0729.992341.
• Vând Tester Înfăşurări pentru verificat
rotoare, marca Bosch, tensiune 115230V, frecvenţă 50-60Hz. Preţ 3.200 RON.
0729.992341.
• Vând Viagra, Cialis, Fiagra şi
produse pentru potenţă. 0734.993032
0749.407641.
• Vând legendara societate comercială
“Mărginimea Sibiului”cu al său renume
naţional şi internaţional, pe care se
poate activa orice activitate cu doar 2700
euro, este oferta anului. 0745.606505
0269.229640.
• Ferestrău cu lanţ pe benzină, drujbă
Husquarna 365, 2,6 kw, lamă profesională
nouă negociabilă. 0269.423433.
• Vând şezlong scaune pliabile, rezervor
inox, rezervor cu buşon, maşina de găurit
manuală,console chiuvetă, chiuvetă inox,
cocoş horn, abajure, lustră. 0269.441744.
• Vând şură 200 mp din stejar şi ţiglă mare
Jimbolia, materiale de calitate. 0766.399917
0771.540115.
• Vând boiler electric instantaneu de apă
menajeră tip Geyser, se montează sub
chiuvetă, vând butoi de dud ptr rachiu de 30
litri. 0724.208653.
• Vând cărucior Primii paşi 0-3 ani, culoare
roz stare bună şi premergător nou la preţuri
avantajoase. 0745.545255.
• Vând fotoliu ptr masaj electric, preţ
negociabil, aspirator, lighean ptr masaj ptr
tălpi, cuier pom, grătar. 0269.234692.
• Vând geam aluminiu ptr balcon bloc,
272/164 cm, 100 ron. 0748.142907.
• Vând încălzitor apă electric AEG 5l, 60 l şi
încălzitor pe gaz Vailant 11 l, 5 luni folosit,
negociabil 350 lei cu reductor şi racorduri.
0269.423433.
• Vând maşină de sudat pungi din polietilenă,
preţ foarte bun. 0369.416761.
• Vând pânze pictate întinse pe gherghef
ptr cusut tablouri în goblen 45 modele pe
pânză rară şi deasă, preţ între 6-8 lei, merită
văzute. 0269.211872.
• Vând pianină vieneză cu placă bronz şi
entarsii lemn cu suporţi lumânări, culoare
neagră, 1500 lei, negociabil. 0727.300994.
• Vând rochie de mireasă Morilee, ivory,
deosebit de finuţă, rochia este dintr-o
singură piesă şi are trenă, 2.300 lei neg.
0742.165223.
• Vând rochie mireasă firmă SanPatrice,
dantelă, model deosebit. 0740.274767.

MICĂ PUBLICITATE
persoană fizică

persoană juridică

anunţ simplu: 3 lei
anunţ special (bold/centrat): 4 lei
anunţ matrimonial: 8 lei
anunţ prestări servicii simplu 8 lei
anunţ prestări servicii (bold/centrat) 10 lei
anunţ SMS: 2 €+TVA

anunţ simplu: 8 lei
anunţ special (bold/centrat): 10 lei
anunţ SMS: 2 €+TVA

ANUNŢURILE SE PRIMESC
PÂNĂ JOI LA ORA 10:00!

RECLAMAŢII?
Locuieşti în Sibiu şi nu ai primit ziarul? Sună la

0269-240.073

DIVERSE- cumpărare

• Cumpăr avantajos tablouri vechi autori
români şi străini, ceasuri de mână,
obiecte argint, altele. 0745.412725.

DIVERSE- altele

• Investitii/cumpărare aur pur 24 (999,9),
lingouri(1g-1kg), de la 300 euro în sus.
Oferim şi posibilitatea de lucru cu firma
noastră. 0734.993032 0724.586077.

RENDEZ - VOUS

• Domnul Neaga Narcis este rugat de Popa
Pavel din Tg. Jiu să sune la nr: 0727.378445.

DONAŢII, FAPTE BUNE, MULŢUMIRI
• Donez căţeluşi deosebiţi, metişi,
vaccinaţi. 0724.117249.
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• Fetele drăguţe de la EROTIC MASSAGE
CENTER sunt nerăbdătoare să vă prezinte
tipurile de masaj: BODY-100 LEI. Extraopţiuni:
jacuzzi, single erotic show, master & slave,
cupluri, gay, hotel service. NOU! GLORY HOLE
HANDJOB - 50 LEI! PROGRAMĂRI 0725.
EROTIC (0725.376842). Str. Ştefan Luchian nr.
29. ANGAJĂRI - 0730.846735
www.eroticmassagecenter.ro
•
Pensionar văduv, 58 ani, 1,70-76 kg,
prezentabil, fără vicii, doresc cunoştinţă cu
doamnă 48-57 ani, serioasă, nefumătoare, fără
obligaţii, ptr prietenie-căsătorie. CP-5, OP-6,
Cedonia.
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