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RECORD

Peste 720 de
miei sacrificaţi
în Piaţa de ve-
chituri de Paşte

Într-un caiet îngălbenit de vreme,
parte a puţinelor lucruri rămase
din timpul studenţiei mele, am

descoperit recent câteva însemnări
despre scriitorul George A. Petre, unul
dintre oamenii de aleasă cultură care
s-au dedicat cu trup şi suflet propăşirii
spirituale a meleagurilor transilvănene
după Unire. Nu ştiu dacă viaţa şi acti-
vitatea sa au reprezentat interesul, con-
sider justificat, al cercetătorilor acelei
perioade, dar dincolo de o firească
nostalgie provocată de îngălbenitele
file, am avut plăcutul prilej să constat
actualitatea şi înţelepciunea crezului
care i-a călăuzit existenţa şi truda.

Scriitorul George A. Petre
(1900 - 1958), de obârşie din Teleor-
man, s-a stabilit în Transilvania de la
vârsta de 19 ani. A fost trimis, asemeni
altor elevi eminenţi, să-şi continue stu-
diile şi să participe la animarea vieţii
culturale din această parte a României
reîntregite. Urmează liceul la Satu
Mare, iar studiile superioare la Ora-
dea, unde se stabileşte.

Sentimentele umanitariste
de care era pătruns l-au călăuzit, ime-
diat după venirea sa în Ardeal, fără să
piardă vreodată din vedere că trăieşte
într-o ambianţă care facilitează rapor-
turi spirituale concrete între români şi
maghiari. 

continuare în pagina 2

sătmăreni urmăriţi
pentru trafic 
de droguri
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Editorial

Perenitatea 
înţelepciunii

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

VoiCu D. Rusu

Sărbătoare cu fete şi 
feciori în Ţara Codrului

Chiar dacă în week-end-ul
care s-a încheiat majoritatea au
sărbătorit Paştele, motociclistul
sătmărean Emanuel Gyenes a ales să
se antreneze pentru sezonul care stă
să înceapă.

În plus, rider-ul sătmărean
ne-a declarat că în proporţie de
aproape 100% va fi prezent la în-
ceputul anului viitor la cel mai dur

raliu din lume, Dakar.
Pentru a nu-şi ieşi din

formă şi pentru a câştiga din nou ti-
tlul naţional la enduro şi enduro-
cross, Gyenes a alergat cu
motocicleta la Baia Mare, Batarci
sau Cicârlău, pe zone împădurite şi
pe trasee accidentate pentru a fi
pregătit aşa cum se cuvine.

SPORT - PAG. 10

Mani Gyenes, pregătiri pentru
startul C.N. de enduro-cross

Cu ocazia sărbătorii Sfântului 
Gheorghe, urez tuturor celor care

poartă acest frumos nume, precum 
şi derivatele sale, multă sănătate,

fericire, bucurii alături de cei dragi
şi un călduros şi sincer 

“La mulţi ani!”
Ioan Mircea Paşcu

europarlamentar
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Cu ocazia sărbătorii Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, Purtătorul de

biruinţă, ocrotitorul Armatei
Române, adresez cele mai alese 

gânduri de sănătate şi prosperitate,
alături de tradiţionalul  
“La mulţi ani!”,

tuturor celor care îşi sărbătoresc 
ziua numelui.

Cu stimă şi consideraţie,
MIRCEA GOVOR, 

Preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Satu Mare 
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telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinica
Sfântul anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe stomatologice
nOn-STOP

azi este
Miercuri, 23 aprilie  2014

ziua 113 a anului

Când zeii vor să ne pedepsească,
ne îndeplinesc dorinţele. 

(Oscar Wilde)

Soarele răsare la 6 şi 18 minute,
apune la 20 şi 10 minute.

urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. M. Mc. Gheorghe,
Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Va-
lerie.

romano - catolic - Ss. Gheorghe,
m.; Adalbert, ep. m.

greco - catolic - Sf. Mare Muce-
nic Gheorghe.

1597 - Piesa “Văduvele vesele
din Windsor”, de Shakespeare, a
fost jucată pentru prima dată.

NODURI ŞI SEMNE

alina Ţolea  - o lecţie de credinţă 
într-un bob de Sătmar (ii)

valeriu ioan

Aş vrea să nu mă mai dez-
meticesc niciodată din bucuria
adusă de Învierea Domnului şi
Mântuitorului meu.  Vreau  ca
acest minunat eveniment din
viaţa mea, a ta, ... a noastră, să se
întâmple zi de zi, clipă de clipă în-
truna după 2000 de ani, ajutând-
o şi pe Alina Ţolea în războiul pe
care-l duce cu boala. În articolul
anterior am prezentat-o pe Alina
ca o luptătoare care, cu ajutorul
Domnului şi a familiei, a reuşit să
treacă peste tarele unui sistem me-
dical românesc anchilozat, care îi

îndemna familia să se pregătească
pentru înmormântare din prea
multă comoditate şi lipsă de mo-
tivaţie hipocratică. Îl am în faţă pe
soţul ei Dacian, arădeanul care
vrea să „răstoarne munţii” pentru
ca ea, Alina, să se facă bine, care-
mi spune:

„ Ţi-am povestit data trecută
cum oncologul de la Cluj îi dădea
Alinei o speranță de viață de ma-
ximum şase luni, amănuntele
anamnezei şi explicațiile penibile
„îmbrăcate” într-un halat neobiş-
nuit de alb şi apretat,  nemaiavând
nici un rost. Abia la sfârşitul anu-
lui aveam să aflăm, la Viena, că
greşeala de diagnostic la analizele
hormonale a adus-o pe Alina în
această situație, şocul acestei cum-
plite veşti, determinând-o pe
Alina să refuze orice tratament
alopat, orice alt contact cu vreun
spital sau medic. Atunci am trăit
momente grele din viaţa noastră şi
nu doresc la nimeni să treacă prin
ce-am trecut noi. Am hotărât
toată familia să-L căutăm pe
Dumnezeu, de multe ori prin
„drumuri deşertice” ale  credinței,
rugăciunii şi alimentației natu-
riste. Tratamentul Gerson, leacuri
din toate zările (venin de scorpion
albastru din Cuba, prafuri şi ule-
iuri din Asia şi țările Maghrebu-
lui, scoarță de copac din Brazilia

– arborele vieții, ceaiuri, tincturi,
unsori, argilă albastră etc.), acu-
punctură, tratamente homeopa-
tice şi holistice, vizite pe la tot
felul de inițiați în reiki şi alte teh-
nici paranormale, întâlniri cu
şarlatani şi lecturi de tot felul,
toate ne-au umplut până la refuz
viața din anul 2010  până la căde-
rea din septembrie, când abia şi-a
revenit din comă, fiind adusă
aproape moartă în ciuda opoziției
ei ferme, îndârjite, la Spitalul
Sfântul Ioan din Bucureşti. Reve-
nirea ei la viaţă chiar întubată
fiind a fost o minune dumneze-
iască, de atunci viața prin spitale
şi clinici, din țară şi din străină-
tate, devenind o constantă.  Dum-
nezeu ne-a vorbit în sfîrşit prin
întâlnirile providențiale de la
Sfintele Mănăstiri „Putna”, „Pri-
slop” şi de la Biserica Rusă „Sf. Ni-
colae” din Bucureşti, precum şi cele
aşijderea cu marele duhovnic Arse-
nie Papacioc, la Techirghiol, şi cu
Maica Paisia, în Ferentari, mar-
cându-ne viaţa definitiv şi irevoca-
bil, punându-ne pe cea mai bună
cale cu putință. Oamenii bisericii au
devenit îngerii noştri păzitori, prie-
tenii cei mai de preț, care au ținut-o
pe Alina în viață ca pe o flacără fi-
ravă de lumânare într-o noapte
lungă de Înviere. Alături de ei, ne-
am făcut o mulțime de prieteni

minunați, câştigând alți şi alți îngeri,
reînnodând vechi legături, descope-
rind comori nebănuite în locuri şi
suflete pe care le mai atinseserăm,
fără să ne dăm seama înainte de ceea
ce este important şi contează cu
adevărat în viață. La începutul lunii
decembrie a anului 2010, după în-
tâlnirea minunată cu părintele Ar-
senie Papacioc, în chilia sa de la
Techirghiol, Alina a ajuns la Clinica
AKH din Viena, grație ajutorului
neprețuit al consilierului
prezidențial Virgil Păunescu şi al
doctorului Claudiu Nistor de la
Spitalul Militar din Bucureşti, unde
celebrul profesor Christoph Zie-
linski acceptase cazul ei cu formula
“I cannot cure you, but I can make
you better!” ( eu nu vă pot vindeca,
dar vă pot face mai bine ). Asta era
tot ce ne doream - ştiam deja că vin-
decarea nu poate veni decât de la
Hristos!

Putem s-o ajutăm pe Alina în
lupta pentru viaţă, depunându-ne
obolul  în conturile:
EUR:RO81BTRL002042019365
6 4 x x ;
RON:RO35BTRL00201201936
564xx  şi
USD:RO54BTRLUSDCRT009
3656401 conturi deschise la Banca
Transilvania pe numele Țolea Alina-
Marinela,  (Swift code:
BTRLRO22xxx). 
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Sens în care a militat şi a acţionat
pentru descoperirea unor căi fe-
cunde de colaborare şi a propovă-
duit înfrăţirea şi solidarizarea
intelectualilor. Stă mărturie în acest
sens, peste ani, întreaga sa operă.
Cea din periodicele vremii şi cu de-
osebire în volumele “Dumnezău”
(1928), “Umbre şi lespezi” (1938)
şi culegerea “Sânge şi aur”, cu tradu-
cere din Ady Endre (1930). Rele-
vantă este revista “Aurora”, a cărei
redactor a fost, apărută la Oradea,
bilingv, în română şi maghiară. Nu
în ultimul rând, este preţioasă ar-
hiva sa personală în care s-a păstrat,
printre multe altele, o scrisoare
adresată de George A. Petre baro-
nului Hatvanyi, unul din puţinii in-
teresaţi de buna înţelegere între
neamuri, stabilit, după Unire, la
Viena. Din această scrisoare, profe-
tică şi plină de adevăr, spicuim cele
ce urmează: “(...) chiar în spatele
nostru se mişcă marea masă slavă
care ne ameninţă cu o viitoare în-

ăbuşire”. Şi, în continuare: “Când
astfel stau lucrurile, atunci de ce să
ne pierdem vremea cu duşmănii şo-
viniste? Vă aştern aceste rânduri cu
credinţa că între noi se va stabili o
strânsă legătură folositoare în viitor
pentru ambele popoare, pentru ro-
mâni şi unguri”. Aceste rânduri au
fost scrise în iunie 1922, la numai
trei ani de la Unire şi la numai două
luni după încoronarea regelui Fer-
dinand.

Pe lângă un omagiu adus
personalităţii scriitorului George
A. Petre, căruia i s-ar cuveni, pe
bună dreptate, un studiu amplu,
această sinceră evocare târzie şi-a
propus să reprezinte un argument
neliniştitor că istoria ambiţiilor
slave s-ar putea repeta. În acelaşi
timp însă, perenitatea pledoariilor
în favoarea bunei înţelegeri între
oameni şi popoare este dovadă de
înţelepciune, garantă a păcii. Pe
care, iată, cărturarul patriot a pro-
povăduit-o pilduitor.

Perenitatea înţelepciunii
urmare din pagina 1

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul De Dimineaţă
Azi la ceaiul de dimineaţă Dj Gaby va
aborda un subiect interesant, evoluţia
câinelui de-a lungul timpului, şi rolul
lui în societatea modernă, cu unul
dintre cei mai titraţi specialişti din
ţară, referentul naţional câini ghizi şi
de terapii asistate de animale, lector
dresaj canin, instrucor dresaj canin de
specialitate, clicker training, Roman
Ioszef, preşedintele AS Dog For Life
Satu Mare.

Cu CăRţile Pe maSă
REDIFUZAREA EMISIUNII
DIN 19.03.2014 - HODIŞA,
ÎNTRE MUZICĂ ŞI PROZĂ  
În cadrul emisiunii de astăzi, de la ora
17:00, publicistul Voicu D. Rusu va
readuce în atenţia dumneavoastră lan-
sarea cărţii ”Hodişa … la poalele co-
drului, satul peregrinului…”  de către
autorul Ionel Costescu, fiu al satului.

ORa aDeVăRului 
În cadrul ediţiei de astăzi Victor Con-
staninovici va discuta, alături de invi-

taţii săi, despre campaniile electorale
pentru alegerile europarlamentare cât
şi pentru cele parlamentare din Cole-
giul Electoral nr. 2 din judeţul Satu
Mare. Spectatorii interesaţi vor putea
intra în direct prin intermediul tele-
foanelor pentru a-şi putea spune
punctul de vedere. Emisiunea va în-
cepe la ora 18.00 pe Nord Vest TV.

inCuRSiune În COTiDian 
SFÂNTUL GHEORGHE - PUR-
TĂTORUL DE BIRUINŢĂ
Preotul Tiberiu Vălean - preşedintele
Asociaţiei SFÂNTUL ACOPERĂ-
MÂNT AL MAICII DOMNU-
LUI - va fi prezent în emisiunea
INCURSIUNE ÎN COTIDIAN,
difuzată pe NORD VEST TV Satu
Mare, în această seară de la ora 20.45.
În cadrul acestei emisiuni, veţi putea
afla informaţii legate de acţiunile uma-
nitare întreprinse de această asociaţie,
dar şi dezvăluiri inedite despre tradi-
ţiile şi istoria religioasă legate de Sfân-
tul Gheorghe. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

PUBLICITATE  şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240
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Sătmăreni urmăriţi pentru trafic de droguri
8 Opt sătmăreni sunt daţi în urmărire generală întrucât se sustrag executării unor pedepse cu închisoarea pentru
implicare în traficul de stupefiante

Poliţiştii sătmăreni au în evi-
denţe opt persoane din jude-
ţul nostru care s-au făcut

nevăzute după ce au fost condam-
nate la ani grei de închisoare pen-
tru trafic de droguri. Doi dintre ei,
respectiv Paul Vasile Marciel din
Halmeu şi Ioan Cristinel Buzgo
din Certeze, figurează pe lista de
urmăriţi general postată pe site-ul
Poliţiei Române. Ceilalţi şase săt-
măreni care se sustrag executării
unor pedepse cu închisoarea pen-
tru infracţiuni la regimul stupe-
fiantelor figurează numai în
evidenţele Inspectoratului de Poli-
ţie Judeţean Satu Mare. Este vorba
de sătmărenii Ilonczai Csaba Bo-
tond, Ştefan Szabo, Gheorghe Da-
niel Bic, Szilagyi Norbert
Emanuel, Radu Farcaş şi Remus-
Andor Vaina. În evidenţa poliţişti-
lor sătmăreni figurează şi cetăţea-
nul ungar Szasz Mihaly, dispărut
după ce a fost condamnat la cinci
ani de închisoare pentru comiterea
de infracţiuni la regimul stupefian-
telor.

Unii mai celebri, alţii
mai puţin

Doi sătmăreni condamnaţi
pentru trafic de stupefiante apar pe
lista  cu urmăriţi postată pe  site-ul
Poliţiei Române, alături de tot soiul
de infractori periculoşi. Paul Vasile
Marciel din Halmeu, născut în iulie
1967, posedă un mandat de execu-
tare a unei pedepse de zece ani de
închisoare pentru săvârşirea de in-
fracţiuni la regimul stupefiantelor.
Celălalt  sătmărean  dat  în  urmă-
rire, ale cărui date apar pe site-ul
Poliţiei Române, este Ioan Cristi-
nel Buzgo, poreclit Buzău. Acesta
s-a născut în ianuarie 1979 în Ne-
greşti Oaş şi îşi avea domiciliul în
comuna  Certeze.  Pe  numele  lui
Ioan  Cristinel  Buzgo  instanţa  a
emis  un  mandat  de  executare  a
unei pedepse de zece ani de închi-
soare tot pentru infracţiuni la re-
gimul stupefiantelor.

Pe lângă Paul Vasile Mar-
ciel şi Cristinel Buzgo, în eviden-
ţele  Inspectoratului  de  Poliţie
Judeţean  (IPJ)  Satu  Mare  figu-
rează alţi şase sătmăreni daţi în ur-
mărire  pentru  că  se  sustrag
executării unor condamnări pen-
tru  implicare  în  traficul  de  dro-
guri. Sătmăreanul Ilonczai Csaba
Botond, născut în februarie 1990,
a fost dat în urmărire pentru că se
sustrage executării unei pedepse de
zece ani de închisoare pentru tra-
fic de droguri. Ştefan Szabo, năs-
cut  în  1968,  posedă  mandat  de
executare a pedepsei cu închisoa-
rea, fiind condamnat la şapte ani şi

şase luni de închisoare pentru co-
miterea de infracţiuni  la regimul
stupefiantelor. De asemenea, săt-
măreanul  Gheorghe  Daniel  Bic,
născut în 1984, este căutat de po-
liţişti  întrucât  s-a  făcut  nevăzut
după ce a fost condamnat la şapte
ani şi şase luni de închisoare pen-
tru trafic de droguri. Szilagyi Nor-
bert  Emanuel,  născut  în  1981,  a
fost dat în urmărire întrucât se sus-
trage  executării  unei  pedepse  de
trei ani închisoare pentru comite-
rea de infracţiuni la regimul stupe-
fiantelor.  Sătmăreanul  Radu
Farcaş,  născut  în  1983,  posedă
mandat de executare a pedepsei cu

închisoarea,  fiind  condamnat  la
doi ani de închisoare pentru comi-
terea de infracţiuni la regimul stu-
pefiantelor.

Traficant de droguri
şi mercenar

Pe lista persoanelor date
în  urmărire  pentru  că  se  sustrag
executării unor pedepse cu închi-
soarea pentru implicare în traficul
de droguri figurează şi cunoscutul
interlop tăşnădean Remus- Andor
Vaina. Născut în iunie 1974, inter-
lopul tăşnădean posedă mandat de
executare a pedepsei cu închisoarea,
fiind condamnat la şapte ani şi şase
luni de închisoare pentru comiterea
de infracţiuni la regimul stupefian-
telor.  Remus  Andor  Vaina  şi  un
complice  al  său,  orădeanul  Carol
Anton Muscă, au fost reţinuţi în ia-
nuarie 2008 de procurorii DIICOT
Bihor,  fiind  prinşi  că  aduceau  la
Oradea ecstasy din Budapesta. Tri-
bunalul Bihor a emis la vremea res-
pectivă  mandate  de  arestare  pe
numele  celor  doi  traficanţi  de  ec-
stasy.

Abia ieşit din arest, inter-
lopul tăşnădean a încălcat din nou
legea, fiind implicat în reglarea ma-
fiotă de conturi ce a avut loc în iunie
2008 la Carei. Liderii a două gru-
pări  de  contrabandişti  din  zona
Halmeu- Porumbeşti, pe numele lor
Vasile Moldovan şi Viorel Mariţa,
au organizat atunci o acţiune de pe-
depsire a unui grup de careieni, pe
care îi suspectau că le-au furat ţigă-
rile ascunse într-un depozit clandes-
tin. La acţiune au participat peste 30
de persoane, inclusiv mai mulţi cetă-
ţeni ucraineni şi unguri. Printre bă-
tăuşii recrutaţi de contrabandişti s-a
numărat  şi  interlopul  tăşnădean
Remus- Andor Vaina.

Pe  lista  de  urmăriţi  a  In-
spectoratului  de  Poliţie  Judeţean
Satu Mare pentru implicarea în tra-
ficul de droguri figurează şi un cetă-
ţean  maghiar.  Este  vorba  despre
numitul Szasz Mihaly, aflat  în evi-
denţa  IPJ  Satu Mare,  care  posedă
mandat de executare a pedepsei cu
închisoare, fiind condamnat la cinci
ani de închisoare pentru comiterea
de infracţiuni la regimul stupefian-
telor.

SZASZ LORAND

FENOMEN. Tot mai mulţi sătmăreni sunt prinşi şi condamnaţi pentru trafic de droguri

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON
 

STO
P!

OCH TAXI

Paul Vasile Marciel Ioan Cristinel Buzgo 



4/ Miercuri, 23 aprilie 2014 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest 

Sarabandă de accidente a doua zi de Paşte
8 În urma acestor evenimente, un sătmărean şi-a pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi

Pe raza judeţului Satu Mare
au avut loc, în a doua zi de
Paşte, patru evenimente ru-

tiere soldate cu un mort şi acciden-
tarea altor trei persoane, printre
care şi un copil de 5 ani. Victimele
au fost transportate la spital, în ve-
derea acordării de îngrijiri medi-
cale, iar conducătorilor auto le-au
fost recoltate probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei. Cau-
zele care au dus la producerea aces-
tor accidente au fost traversarea
neregulamentară a străzii, o depă-
şire neregulamentară, respectiv
conducerea pe sens opus.

Decedat pe loc
Tragicul accident rutier în

care un sătmărean şi-a pierdut viaţa
s-a produs luni noapte, în jurul orei
23.00, la ieşirea din municipiul Satu
Mare, când un pensionar în vârstă de
65 de ani, care în calitate de pieton
se deplasa neregulamentar pe partea
dreaptă a carosabilului fără a purta
îmbrăcăminte cu elemente reflecto-
rizante, a fost accidentat de un auto-
turism marca Ford condus de un
tânăr în vârstă de 26 de ani. În urma
impactului violent, pietonul a dece-
dat pe loc. Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest rezultatul
fiind negativ şi i-au fost recoltate
probe biologice de sânge.

Un alt eveniment rutier s-a
produs pe raza localităţii Agrişul
Nou, în cadrul căruia un copil în
vârstă de 5 ani, din Micula, care a
fost lăsat nesupravegheat a traversat
partea carosabilă prin loc nepermis
şi fără să se asigure şi a fost acciden-

tat de un autoturism marca Vol-
kswagen condus regulamentar de un
tânăr în vârstă de 23 de ani. Din fe-
ricire, copilul a suferit doar răni
uşoare. În urma testării cu aparatul
etilotest s-a stabilit că şoferul nu
consumase băuturi alcoolice. 

Neatenţie în trafic
Cel de-al treilea accident de

circulaţie a fost înregistrat pe raza lo-
calităţii Odoreu, unde un bărbat în

vârstă de 37 de de ani din Medieşu
Aurit, în timp ce conducea un auto-
turism marca Volkswagen pe strada
Republicii din localitate, pe fondul
efectuării unei manevre neregula-
mentare de depăşire, a intrat în coli-
ziune cu un alt autoturism condus în
aceeaşi direcţie de mers de o stu-
dentă în vârstă de 20 de ani, care e
executat o manevră de schimbare a
direcţiei de mers spre stânga fără a se
asigura corespunzător. În urma im-
pactului a rezultat accidentarea

uşoară a unei tinere în vârstă de 25
de ani, pasageră în autoturismul
condus de studentă. Ambii condu-
cători auto au fost testaţi, rezultatele
fiind negative, şi le-au fost recoltate
probe biologice de sânge. 

Un alt eveniment rutier s-a
produs pe DJ 196, la ieşire din loca-
litatea Supuru de Jos. Oamenii legii
care au intervenit au stabilit că un
conducător auto, în vârstă de 29 de
ani, din Giorocuta, în timp ce se afla
la volanul unui autoturism marca

Seat înmatriculat în Franţa şi circu-
lând pe sensul opus de mers a intrat
în coliziune cu autoturismul marca
Fiat condus regulamentar de către
George M., în vârstă de 22 de ani. În
urma coliziunii a rezultat rănirea
uşoară a conducătorului auto nevi-
novat şi avarierea autoturismelor.
Celor doi conducători auto le-au fost
recoltate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii eventualei alcoole-
mii, iar şoferul vinovat este cercetat
pentru vătămare corporală din culpă.

paVEL prODaNiuC

TRAGEDiE. Un pensionar a decedat în urma unui accident în a doua zi de Paşte

Galeria de Artă “Dr. Mihai
Pop” din cadrul Muzeului Ţării Oa-
şului din Negreşti Oaş va găzdui azi,
de la ora 16.00, lansarea CD-ului
“Glasuri şi cetere din Oaş”, produs de
Fundaţia “Al. Tzigara Samurcaş” din
Bucureşti. Potrivit directorului mu-
zeului, Remus Vârnav, este ultima
etapă de valorificare a unor cercetări
şi înregistrări realizate în satele Ţării
Oaşului între anii 1969 – 2013 de
către o echipă de reputaţi etnomuzi-
cologi formată din Jacques Bouët, pe
atunci conferenţiar de limbă şi civi-
lizaţie română la Universitatea “Paul
Valéry” din Montpellier, Bernard
Lortat-Jacob, atunci director de cer-
cetare la Centrul Naţional al Cerce-
tării Ştiinţifice din Paris şi Speranţa
Rădulescu, etnomuzicolog la Mu-
zeul Ţăranului din Bucureşti. “Su-
bliniem că CD-ul care se lansează

acum este o realizare deosebită;
compact-discul cu înregistrările mu-
zicale selectate este însoţit de un text
în română şi engleză, adevărat studiu
ştiinţific concentrat asupra muzicii
oşeneşti. Principala concluzie a stu-
diului: muzica din Ţara Oaşului este
unică între toate muzicile tradiţio-
nale din România”, a mai precizat
Remus Vârnav.

Organizatorii intenţio-
nează să creeze aceeaşi atmosferă şi
acum, când se vor aduna la Muzeul
Ţării Oaşului majoritatea ceteraşilor
şi cântăreţilor din satele Oaşului.
Sunt, de asemenea, invitaţi primarii
comunelor din Ţara Oaşului. Din
partea producătorului vor fi prezenţi
Speranţa Rădulescu şi asistenţii săi,
Florin iordan şi Costin Moisil, pre-
zenţi la înregistrările din ultimii ani.

Florin Dura

La Negreşti-Oaş va fi lansat 
CD-ul “Glasuri şi cetere din Oaş”

LA CASTELUL KAROLyi

Expoziţia “Via Mariae” a pictorului Laszlo Daniel
La Castelul Károlyi din

Carei va avea loc astăzi, începând cu
ora 16.30, în noile săli de expoziţie,
vernisajul expoziţiei de pictură „Via
Mariae” a artistului László Dániel din
Budapesta. Expoziţia va fi deschisă
până la data de 11 mai. Via Mariae
este o rută de pelerinaj internaţional
care traversează şi oraşul Carei. Ruta

are peste 1300 km si leagă locurile de
pelerinaj Mariazell din Austria cu Şu-
muleu Ciuc, traversând şi apropiatul
sanctuar greco-catolic de la Máriapócs
din Ungaria. 

În acest an o grupă de pele-
rini va porni din Budapesta pentru a
7-a oară ca să ajungă, după 40 de zile
de mers pe jos, la Şumuleu Ciuc. Pic-

torul László Dániel a participat perso-
nal la pelerinajul din anul 2010. Din
această experienţă s-au născut 60 de
picturi, iar 32 dintre acestea vor fi ex-
puse în sălile de expoziţii ale Castelului
Károlyi din municipiul Carei. La acest
eveniment sunt aşteptaţi să participe
cât mai mulţi iubitori de cultură.

Pavel Prodaniuc 

Centrul Cultural
“G.M.Zamfirescu” organizează joi,
la District 15, un nou spectacol mu-
zical. Cu această ocazie, începând cu
ora 19.00, va avea loc un Concert
Chill Out Jazz, unde vor fi prezen-
tate instrumentele lira şi pan flute
(nai) de către Florin Ştefan pentru a
aduce în prezent note din muzica
sacră. De asemenea, Florin Ştefan va
mai cânta şi la saz, instrument orien-
tal cu coarde, întâlnit în mai multe
culturi din zona mediteraneană de
este şi Asia Centrală şi la un instru-
ment numit tilinca, vechi instrument
popular de suflat.

Stilurile muzicale abordate:
muzica din folclorul tracilor, orien-
tal, asiatic, într-o manieră de Chill
Out Jazz. Concertul conţine două
părţi muzicale, cu videoproiecţie.
Alături de Florin Ştefan sunt invitaţi
muzicieni profesionişti din viaţa cul-

turală a Transilvaniei, cunoscuţi atât
în ţară cât şi peste hotare: Aladar Re-
nato Pusztai – vioară, Jozsef Hollan-
dus – chitară bass, contrabas, Csaba
Cserey, tobe şi percuţie şi Nicu Barna
– keyboard şi sunet. Cei care doresc

să participe la acest eveniment inedit
sunt rugaţi să îşi facă rezervări la te-
lefon 0745637626 sau la District 15,
situat pe strada Ştefan cel Mare, nr.
15.

Pavel Prodaniuc 

Concert Chill Out Jazz la District 15
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Sute de persoane şi-au dat în-
tâlnire la Soconzel unde au
cântat şi au dansat în cea de-a

treia zi de Paşte, conform tradiţiei
seculare. Evenimentul, care poartă
denumirea de “dans la şură”, i-a în-
curajat pe sătenii din Soconzel să
îşi arate zestrea incredibilă de obi-
ceiuri populare, încurajând autori-
tăţile locale şi judeţene să reînvie şi
să promoveze astfel de tradiţii.
Conform aceleiaşi tradiţii, cinci ce-
teraşi au întreţinut atmosfera pen-
tru zecile de “dănţăuşi”, printre
care şi preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Adrian Ştef, sau primarul
comunei Socond, Ioan Crasnai,
care îşi asumă anual sarcina de a
reînnoda tradiţia dansului la şură.
Principalul artizan al reînvierii eve-
nimentului este Malvina Madar Ie-
deran, etnograf la Muzeul de
Etnografie din Baia Mare. Dansul
la şură este o tradiţie care se ţine
din strămoşi, însă s-a pierdut cu
timpul, pe vremea fostului regim
comunist fiind interzis. 

Alaiul, aşteptat 
cu cozonac şi ţuică

Înainte de a începe dansul,
şura din Soconzel a fost împodobită
cu covoare făcute la războil de ţesut
şi păstrare cu mare sfinţenie în casă.
Alaiul de dansatori, în frunte cu pre-
şedintele Consiliului Judeţean,

Adrian Ştef, sau primarul comunei
Socond, Ioan Crasnai, a fost aşteptat
cu cozonac şi o sticlă de ţuică. “Pe
vremuri erau desemnate câteva per-
soane care se ocupau strict de orga-
nizare. Fiecare ceteraş era plătit de
cei care vroiau să danseze. Proprieta-
rul şurii era răsplătit cu o zi de
muncă din partea dansatorilor. Era
un motiv de bucurie, veneau feciorii

din sat şi jucau pe rupte fetele tinere.
Acum, doar oamenii mai în vârstă
dansează, asta pentru că nimeni nu
mai este preocupat de dans“, a spus
un localnic. 

Tradiţie reînviată 
de o fiică a satului

Malvina Madar Iederan,

desemnată fiica satului, vrea să reîn-
vie tradiţia dansului la şură, care a
ajuns acum la cea de-a V-a ediţie.
“Chiar dacă eu îmi desfăşor munca la
Baia Mare, am rămas cu sufletul tot
la folclor. Este bogaţia satului şi tre-
buie să o păstrăm în continuare.
Danţul la şură este foarte vechi şi este
singurul loc unde participa toată
strânsura satului, cum se zice pe la
noi. De la cel mai bătrân până la cel
mai mic. Aici se vedea care cum
joacă, aici se aranjau căsătorii. Ma-
mele se uitau cam care feciori s-ar fi
potrivit pentru fata lor, iar cel care
băga ceatarâşul o făcea din postul
Crăciunului. Şi atunci spunea: avem
atâţia feciori şi atâtea fete, şi împărţea
suma pe ei. Îi dădeau un avans, iar ga-
ranţia ceatarâşului că nu va merge să
cânte la alţii era confiscarea ceatărei
şi a arcuşului şi i-o aduceau ceatarâ-
şului vioara doar la dansul la şură.
Dansul de obicei era mult mai mare,
pentru că şi satele erau mai mari”, a
precizat Malvina Madar Iederan. 

Autorităţile susţin
eforturile

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Adrian Ştef, a precizat că va
continua să promoveze astfel de eve-
nimente. “Am participat la toate edi-
ţiile de până acum. Este un
eveniment organizat de Centrul de

creaţie, împreună cu Primăria So-
cond, şi vorbim de un obicei care a
existat în toată zona Codrului, dar
sub o denumire asemănătoate exista
şi în Ţara Oaşului: dansul la şură.
Aici, tinerii se întâlneau cu tinerele
din sat şi aici se prezentau unii altora
prin dans şi ţinute, încercând să îşi
impresioneze partenerul. Ne bucu-
răm că am reuşit să păstrăm acest
obicei aici, în Socond, prin grija
Consiliului Judeţean şi a Centrului
de creaţie. Există deja un început şi la
Tur, pe care îl vom sprijini”, a declarat
Adrian Ştef. 

La rândul său, primarul co-
munei Socond, Ioan Crasnai, a de-
clarat că se va înfiinţa un ansamblu
local care să ducă mai departe aceste
tradiţii. “Este un eveniment foarte
important la nivelul comunei noas-
tre. Vrem să îl ducem mai departe şi
dorim să îl îmbunătăţim. Încercăm la
nivel de comună să promovăm o
echipă, avem un proiect tot pe cul-
tură. Vrem un cămin cultural şi un
ansamblu popular local, încercând să
achiziţionăm instrumente şi costume
populare tradiţionale. Apoi, vom în-
cerca să facem un festival local, unde
să concurăm cu Babţa sau cu Homo-
roade, spre exemplu. Pe timpuri, în
zilele de sărbătoare se mergea din sat
în sat, aceste obiceiuri strămoşeşti ar
fi păcat să nu fie promovate”, a con-
chis Ioan Crasnai. 

Sărbătoare cu fete şi feciori în Ţara Codrului
8 Ajuns la cea de-a V-a ediţie, dansul la şură de la Soconzel a adunat sute de persoane în a treia zi de Paşte

CIPRIAN BÂTEA

TRADIŢIE. Alaiul, întâmpinat cu cozonac şi ţuică

Reprezentanţii autorităţilor s-au prins în dans

Plecarea stranierilor reîn-
torşi în ţară pentru a-şi petrece
sărbătorile de Paşte alături de fa-
milie nu a reuşit să aglomereze
traficul din Punctul de Trecere a
Frontierei Petea. Aceştia au înce-
put să iasă din ţară încă de luni la
amiază. Numărul stranierilor a
crescut în cursul zilei de ieri, fără
să ridice probleme deosebite poli-
ţiştilor de frontieră şi colegilor lor,
poliţiştii maghiari. În jurul amie-
zii, pentru a fluidiza traficul, poli-
ţiştii de frontieră au lucrat pe
două benzi pe sensul de ieşire din
ţară, ne-a declarat şeful PTF

Petea, comisarul Adiel Babici. Po-
trivit sursei citate, traficul pe sen-
sul de ieşire înregistrează valori
mai scăzute decât traficul pe sen-
sul de intrare în ţară, înregistrat în
zilele premergătoare sărbătorilor
pascale. Acest lucru este explicabil
prin faptul că nu toţi stranierii se
întorc în aceste zile în ţările în
care şi-au găsit locuri de muncă.
Unii şi-au luat liber până la sfârşi-
tul acestei săptămâni, în timp ce
alţii vor sta acasă chiar şi săptă-
mâna viitoare. Astfel că poliţiştii
de frontieră nu se aşteaptă la creş-
teri semnificative ale traficului în

cursul zilelor următoare.
Românii plecaţi la muncă

în străinătate s-au întors în număr
mai mare în ţară faţă de alţi ani cu
ocazia Paştelui. Acest lucru s-a da-
torat în primul rând faptului că în
acest an ortodocşii şi catolicii au
sărbătorit deodată Paştele. În
schimb, s-au asociat mai multe fa-
milii la un autoturism sau au ape-
lat la microbuze pentru a-şi
reduce cheltuielile de transport.
Spre deosebire de anii precedenţi,
când aproape fiecare familie reve-
nea în ţară cu maşina proprie.

Szasz Lorand

Plecarea stranierilor nu a aglomerat Vama Petea



Sărbători pascale pe patul de spital
8 Sute de sătmăreni au mâncat şi au băut în zilele de Paşte până au ajuns la spital
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Sute de sătmăreni au mâncat şi
au băut în zilele de Paşte până
au ajuns la spital. După Pos-

tul Mare, credincioşii au fost
tentaţi să guste din tot ce le-a fost
interzis până acum, suferind
consecinţele. Mulţi dintre cei care
au ţinut postul au uitat de sfaturile
medicilor şi nu au revenit treptat la
alimentaţia de dulce. Iar dacă unii
au exagerat cu mâncarea, alţii au
uitat numărul paharelor de alcool
date peste cap. Nu au lipsit nici epi-
soadele de violenţă fizică, mai
multe persoane ajungând pe patul
de spital în urma altercaţiilor. 

Pentru mulţi dintre sătmă-
reni vacanţa de Paşte s-a terminat pe
un pat de spital. În zeci de cazuri a
fost nevoie de intervenţia echipa-
jelor de pe ambulanţă, cei mai mulţi
dintre pacienţi suferind afecţiuni ca
urmare a consumului în exces de al-
imente şi alcool. Au fost numeroase
tulburări digestive şi traumatisme
apărute în urma altercaţiilor pe fon-
dul consumului de alcool. Şi pentru
alţi sătmăreni care au ales să iasă la
iarbă verde s-a lăsat cu ghinion, după
ce au fost muşcaţi de căpuşe sau de
câini. “În intervalul 18-22 aprilie
(ora 7.00), la Unitatea de Primire
Urgenţe din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţe Satu Mare au
primit asistenţă medicală un număr

de 611 persoane. Un număr de 122
de persoane s-au prezentat la Uni-
tatea de Primire Urgenţe pentru
probleme strict digestive (greţuri,
vărsături, colici biliare, pancreatite
etc) cauzate de abuzuri alimentare şi

de consum crescut de alcool. Un
număr de 17 persoane au ajuns la
Unitatea de Primire Urgenţe în
stare avansată de ebrietate, 16 după
ce au fost agresate, 11 după ce au fost
victime ale unor accidente rutiere, 10

muşcate de câini şi nouă înţepate de
căpuşe”, se arată într-un comunicat
de presă remis de către Spitalul Ju-
deţean de Urgenţă. 

Pe de altă parte, au fost şi
sătmăreni fericiţi, şi asta pentru că

le-au venit pe lume copiii. Mai
exact, la sfârşitul săptămânii trecute
au văzut lumina zilei la Maternita-
tea Spitalului Judeţean de Urgenţă
un număr de 16 copii, din care
nouă băieţi şi şapte fete. 

Gazeta de Nord-Vest   
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URGENŢĂ. Sute de sătmăreni au solicitat sprijinul cadrelor medicale

Odată cu sosirea primăverii,
oşencuţele din Tur, un cartier al ora-
şului Negreşti Oaş, au găsit un mijloc
de locomoţie inedit, şi anume ATV-
ul. Îmbrăcate în frumosul strai popu-
lar oşenesc, oşencuţele din imagine,
mamă şi fiică, au folosit ATV-ul pen-
tru a merge la biserică a doua zi de
Paşte. Au asistat la slujba din biserică,
la danţul încins în faţa bisericii, după
care, frumuşel, oşencile noastre s-au
urcat pe ATV şi s-au dus spre casă.
Femeia mai în vârstă, care conducea
ATV-ul, a dat dovadă de multă stă-
pânire de sine, semn că nu este pen-
tru prima dată când pune mâinile pe
ghidonul unei astfel de maşinării.
Demn de remarcat că soţii celor două
femei au venit şi s-au întors de la bi-
serică cu maşinile. 

Întrebate de ce preferă acest
mijloc de transport inedit pentru
femei îmbrăcate în costumele popu-
lare oşeneşti, cele două oşencuţe au
spus că este cald, iar transportul cu

ATV-ul le asigură şi aerul condiţio-
nat. Să nu ne mire faptul că nu peste
mult timp femeile din zona Oaşului
se vor plimba doar cu ATV-ul.

Florin Dura

În cadrul unei întâlniri
care a avut loc ieri, prefectul Eu-
geniu Avram a solicitat instituţii-
lor abilitate să continue
verificările în localităţile judeţului
Satu Mare în ceea ce priveşte de-
colmatarea şanţurilor, iar acolo
unde autorităţile locale nu şi-au

făcut datoria să fie luate măsurile
care se impun, conform legii. Ast-
fel, Comisia Mixtă de verificare a
modului în care au fost salubri-
zate cursurile de apă pentru asigu-
rarea secţiunilor de scurgere a
apelor pe raza judeţului Satu
Mare, constituită prin ordinul

prefectului nr. 90 din 11.04.2014,
va controla în această săptămână
starea de igienizare şi salubrizare
a cursurilor de apă pentru dimi-
nuarea efectelor unor eventuale
inundaţii, cu prioritate în zonele
cu risc crescut în acest sens. 

Florin Dura

După o vacanţă de Paşte,
elevii din toate ciclurile şcolare se în-
torc de azi în băncile şcolii şi îi aş-
teaptă tezele, evaluarea naţională şi
bacalaureatul. Potrivit calendarului
pentru anul şcolar 2013-2014, cur-
surile vor continua până în data de
20 iunie, iar din  21 iunie începe va-
canţa de vară, până duminică, 14
septembrie. Pentru elevii de clasa a
VIII-a ultimele cursuri sunt pe 13
iunie, iar în perioada 16-18 iunie va
avea loc înscrierea la Evaluarea Na-
ţională. Şi elevii de clasa a XII-a ter-
mină cursurile mai repede, pe data
de 30 mai. Pentru ei prima sesiune
de înscriere la examenul de Bacalau-
reat, care se desfăşoară în perioada
iunie – iulie, se face între 26 şi 30
mai. La începutul lunii mai încep

evaluările elevilor de clasa a II-a, a
IV-a şi a VI-a. Acestea se desfăşoară
în două sesiuni, prima parte în 6-15
mai, iar a doua parte în perioada 20-
29 mai. A doua sesiune este rezer-
vată copiilor care au absentat la
prima etapă.

Florin Dura

Sala de conferinţe a Mu-
zeului Judeţean Satu Mare (Bule-
vardul Vasile Lucaciu, nr. 21) va
găzdui în data de 29 aprilie, de la
ora 11.00, manifestările dedicate
“Zilei veteranilor de război”, eve-

niment ce a ajuns în acest an la cea
de-a XVII-a ediţie. Cu această
ocazie, Ansamblul “Codrişorul”
de la Palatul Copiilor va susţine
un concert omagial în cinstea ve-
teranilor. Evenimentul este orga-

nizat de Consiliul Judeţean, Mu-
zeul Judeţean şi Asociaţia Naţio-
nală a Veteranilor de Război,
filiala “Dr. Vasile Lucaciu” Satu
Mare.

Florin Dura

Oşencuţe pe ATV

Cursurile de apă vor fi verificate în această săptămână

De azi reîncepe şcoala

Ziua veteranilor de război, la a XVII-a ediţie



Ponta şi Dragnea au inspectat, cu barca,
mai multe zone inundate din Teleorman

Actualitatea politică Gazeta de Nord-Vest  

Premierul Victor Ponta a
ajuns marţi în satul Beiu
din judeţul Teleorman,

unde, împreună cu vicepremierul
Liviu Dragnea, s-a urcat într-o
barcă pentru a vizita mai multe
zone inundate. 

Ministrul Administraţiei
Publice, vicepremierul Liviu Drag-
nea a cerut autorităţilor din Teleor-
man ca la operaţiunea de evaluare a
pagubelor produse de inundaţii să
nu fie trimişi funcţionari care nu vor
să îşi “murdărească pantofii” sau nu
au răbdare să discute cu localnicii.
“Nu vreau să fie o acţiune în care
ajung acolo tot felul de funcţionari
care nici nu vor să intre în curte, ca
să nu îşi murdărească pantofii de
noroi, sau oameni care nu au răb-
dare să discute cu oamenii, să facă o
evaluare serioasă”, a spus Dragnea,
într-o şedinţă organizată la prefec-
tura Teleorman. El a arătat că Gu-
vernul va acorda materiale de
construcţie pentru refacerea caselor
inundate, iar necesarul exact de ma-
teriale trebuie prezentat Guvernului
săptămâna viitoare.

Localnicii din satul Beiu
(Teleorman) i-au reclamat premie-
rului Victor Ponta, venit să vadă pa-
gubele produse de inundaţii, că
autorităţile nu i-au informat că vii-
tura se îndreaptă spre casele lor. Ei
au acuzat faptul că singurele infor-
maţii primite legate de situaţia râu-

rilor au fost cele prin intermediul
presei.

Localnicii au mai reclamat
faptul că traficul de autovehicule
grele a fost deviat de la Alexandria
spre satul lor, iar trepidaţiile pro-
duse de maşini le-au stricat casele.
“Ne-a terminat casele. Această şosea
nu este omologată pentru trafic
greu”, au afirmat aceştia, Dragnea
răspunzându-le că nu este deviat
traficul greu, ci că “este o restricţie
de tonaj care, din păcate, nu este res-
pectată”.

Ponta i-a asigurat că în
această săptămână îl va trimite pe
“şeful de la Drumuri” pentru a re-
zolva problema. El a anunţat ante-
rior că se va afla şi el în judeţul
Teleorman pentru a stabili modul în
care Guvernul poate interveni în zo-

nele afectate de inundaţii, arătând că
nevoie de intervenţia Administraţiei
Apele Române şi de sprijin financiar
deoarece problemele sunt provocate
de diguri care au cedat.

Bilanţul inundaţiilor pro-
vocate de revărsarea râurilor Teleor-
man, Burdea, Tecuci, Vedea şi
Câinelui şi a afluenţilor acestora
arată că 131 de case au fost inundate
în localităţile Tătărăştii de Jos, Nec-
şeşti, Ciolăneşti, Beuca Vîrtoape,
Balaci, Dobroteşti, Siliştea Gumeşti
şi Frumoasa. Apele au intrat, de ase-
menea, în 317 curţi şi 685 de anexe
gospodăreşti, afectând peste 37 ki-
lometri de drumuri comunale, peste
7,5 kilometri de drumuri judeţene şi
doi kilometri de drum forestier, vii-
turile distrugând, de asemenea, 35
de podeţe. 
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Senatorii vor lucra săptă-
mâna viitoare două zile în plen, iar
apoi vor mai avea şedinţă abia după
alegerile europarlamentare, respectiv
în 26 mai, conform deciziei Biroului
permanent. Vicepreşedintele Senatu-
lui Cristian Dumitrescu (PSD) a sus-
ţinut, marţi, după şedinţa Biroului
Permanent, că senatorii nu intră în
vacanţă pentru o lună de zile, ci “lu-
crează în teritoriu”, fiind o perioadă
extrem de densă din punct de vedere
politic. “Din cele trei tipuri de activi-
tăţi prevăzute în Regulament, vor
desfăşura un singur tip de activitate,
în teritoriu. Sigur, vor lucra, dar vor
lucra în teritoriu”, a explicat Dumi-
trescu.

Vicepreşedintele Senatului a
mai spus că, prin vot, s-a mai decis ca
din data de 26 mai până la sfârşitul se-
siunii parlamentare, Senatul să lucreze
trei zile pe săptămână în plen, pentru
a se recupera restanţele legislative. Du-
mitrescu a menţionat că, în cazul în
care aceste legi nu vor ajunge la votul
plenului, se va prelungi termenul de
adoptare tacită, de la 45 de zile, la 60
de zile.

Pe de altă parte, preşedintele
Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea,
a declarat, marţi, că sâmbătă începe
oficial campania pentru PE şi că tre-
buie să găsească un mix de program al
Camerei pentru această perioadă de-
oarece deputaţii trebuie să se implice
în campanie, dar şi să legifereze. Zgo-
nea a precizat că Biroul Permanent al
Camerei a decis ca plenul să discute în

această săptămână 200 de proiecte de
lege care au rapoarte de respingere,
fără vot final, şi a apreciat că deputaţii
vor veni la şedinţe şi va fi asigurat cvo-
rumul. În privinţa programului Ca-
merei Deputaţilor pe perioada
campaniei electorale, Zgonea a spus
că va vedea care au fost programele de
lucru ale deputaţilor în precedentele
campanii din 2007 şi 2009 şi va dis-
cuta şi cu liderii de grup pentru a lua
o decizie, dar că nu există vacanţă pen-
tru deputaţi. “Nu există vacanţă. Aş
vrea să nu folosiţi acest termen pentru
că nu este corect. O să mă uit şi la pro-
gramele pe care le-am avut şi în 2007
şi în 2009 şi o să am şi o discuţie cu li-
derii grupurilor parlamentare pentru
a lua o decizie. Vă reamintesc că este
o campanie extrem de importantă
pentru partide. Sunt două grupuri
care se bat pe o diferinţă de câteva vo-
turi, diferenţa aceea de câteva man-
date înseamnă că ele pot să vină din
România, înseamnă că ele pot să dea
în negocieri preşedintele Comisiei
Europene, deci este o bătălie extrem
de dură şi România, ca stat membru,
trebuie să se implice în această campa-
nie, trebuie să facă o campanie mo-
dernă, toate grupurile politice
parlamentare, iar deputaţii sunt
membri de partid până la urmă”, a ex-
plicat Zgonea.

El a mai explicat că un par-
lamentar nu are zi liberă şi are respon-
sabilităţi şi obligaţii 7 zile din 7,
arătând că dacă acesta nu este în Par-
lament nu înseamnă că chiuleşte

Program de lucru special 
pentru senatori şi deputaţi 

În data de 25.04.2014 la Cabinet Dr.Coica,
va consulta
Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist Reumatologie 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————
În data de  06.05.2014, ora 15:00, la Cabi-
net Dr.Coica va consulta 
Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————
În data de 25.04.2014 la Cabinet Dr.Coica
va consulta
Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,
Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————
În data de 24.04.2014 la Cabinet Dr. Coica
va consulta
Dr. Dance Dan 
Medic Specialist Chirurgie
Programări la tel: 0261/766.390;
0261/779.999
————————————————
În data de  08.05.2014 la Cabinet Dr.Coica
va consulta 
Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 
Programări la tel: 0261/766.390,

0261/779.999
Consultaţii gratuite doar pentru persoanele
cu venituri sub 700 lei (dovada se face cu
adeverinţă sau cupon de pensie).
————————————————
În data de 27.04.2014 la Cabinet Dr.Coica
va consulta
Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie şi Imunolo-
gie Clinică 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————
În fiecare zi de marţi şi joi între orele 15 şi
18, la Cabinet Dr.Coica va consulta 
Dr. Costin  Nicoleta 
Medic Primar Neurolog
Programări la tel: 0732.11.68.32
————————————————
La Cabinet  Dr. Coica în zilele de luni şi
miercuri între orele 9 – 12 si vineri între
orele 13 – 15 va consulta 
Dr. Kanyo  Andras
Medic specialist  obstetrică - ginecologie
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————
La Cabinet Dr. Coica zilnic, între orele 11-
13, va consulta 
Dr. Peter Viorica
Medic Primar Psihiatrie
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————

În  fiecare zi de marţi şi joi între orele
14:00-18:00, la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta 
Dr. Niculescu Gabriela
Medic Primar ORL
Programări la tel: 0755.262.059
————————————————
În fiecare zi de luni şi miercuri începând cu
orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta 
Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie
vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel: 0732.11.68.49
————————————————
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humu-
lesti nr.2 (Cartier Solidarităţii) zilnic, între
orele 8:00-16:00, va consulta 
Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist Alergologie Imunologie
Clinică
Consultatii gratuite cu biletul de trimitere
de la medicul de familie
Programări la telefon: 0740.839.818
————————————————
În fiecare zi de  luni, miercuri şi vineri înce-
pând cu orele 15, la Cabinet Dr. Coica va
consulta
Dr. Revesz Andreea 
Medic specialist neurolog
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————

În fiecare zi de luni, miercuri şi vineri între
orele 11 şi 13, la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta
Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
————————————————
În fiecare zi de marţi şi joi, între orele 15 –
19, la Cabinet Dr. Coica  va consulta  
Dr. Dăscălescu  Bogdan Anca 
Medic specialist obstetrică - ginecologie
Programări la telefon: 0753822197
————————————————
La Cabinet Dr. Coica zilnic, între orele
09:00-16:00, va consulta 
Dr. Nicoleta Bancea 
Medic specialist dermatologie
oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări la telefon: 0745.049.953.
————————————————
În fiecare  luni a săptămânii, între orele 9.30
– 17.30, la Cabinet Dr. COICA  va  con-
sulta:
Dr. Elena - Luiza  Beja
Medic specialist dermatovenerologie
Oferă consultaţii de:
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea şi urmărirea cancerelor cuta-

nate
- Dermatoscopie
- Peelinguri chimice
- Tratamentul cicatricilor, petelor hiperpig-
mentate
- Injectări cu Botox, pentru tratamentul ri-
durilor şi al transpiraţiei excesive
- Injectări cu acid hialurinoc (riduri, buze,
pomeţi, cearcăne)
Programări la telefon: 0755129925.
————————————————
În data de 26.04.2014, ora  09:00, la Cabi-
net Dr.Coica va consulta 
Col. Dr. Scridon Gheorghe 
Medic Primar Cardiologie şi Boli In-
terne 
Programări  la tel: 0732.116.827
————————————————
La cabinet Dr. Coica  va consulta
Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie
Programari : 0753.683.797
————————————————
La  Cabinet Dr.Coica, in fiecare zi de luni -
miercuri de la ora 15:00 va consulta 
Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 
Programări: 0745.138.342
————————————————
La  cabinet Dr.Coica in fiecare zi, orele
09:30-15:30, va consulta
Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie
Programări: 0732.11.68.23

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

Consultaţii medicale zilnic între orele 12:30-15:00 
• Chirurgie generală • Medicină internă şi reumatologie 
• Psihiatrie • Neurologie 

Servicii de examinări medicale
zilnic 12:30-15:00, pentru:

• Preschimbare de permise auto 
• Obţinere permise (şcoală de şoferi)
pentru profesionişti şi amatori 
• Vize medicale pentru port
armă, vânători şi agenţi de pază

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!
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Zirmer BuD 
scoate spre vânzare un număr

limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special 

de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 0740.161.514

Complex Cap Pod Golescu

Oferim consiliere şi pentru
achiziţionarea apartamentelor
prin programul “Prima Casă”

Preţuri Promoţionale !!!

Relaţii la  

Gazeta de Nord-Vest

Crisden Impex
mobilier pe gustul tău

Efectuam la comanda orice tip de mobilier din pal şi mdf

Satu Mare, 
Drum Careiului,
str. Râtul Mare;  

Telefon
0729-005730;
0361-404350

web: www.crisden.ro
email:  crisden_impex@yahoo.com
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

blocuri ceramice, BCa, material lemnos, plase gard, 
panouri gard, mortare, tencuieli decorative, gleturi,

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

tel.0261861792
e-mail:motelvrajaviilor@yahoo.com

Locul ideal în care 
puteţi comanda torturi 

pentru diverse 
aniversări, nunţi,

botezuri etc.
Telefon 

0261-722000

Este un loc în care 
eleganţa şi 

rafinamentul 
vă vor surprinde 

în mod plăcut.

Cofetăria “Daniel”

M. Kogalniceanu nr. 1

ORGanIZăM
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

TavernăTavernăRestaurantRestaurant

• Zidarie • Gletuire                                                                              
• Montare Gresie si Faianta                                                     
• Izolatii termice
• Tencuieli mecanizate
• Zugraveli • Rigips • Tapet                                                                                   
• Parchet  lamerlar si traditional
(slefuit si lacuit)  • Montat usi                                                                                  
• Pavaje Exterioare            

Închiriere:
• Popi Metalici  • Schele Metalice
• Utilaje constructii

Servicii de transport pentru:
• deseuri 
• materiale de constructii
• nisip, balast  etc.

Tel/Fax: 0261-761.832   Mobil: 0752.243.313
Email: scperlaneagrasrl@yahoo.com   www.perla-neagra.eu

Societatea Perla Neagra va ofera o gama variata de servicii
si lucrari in domeniul constructiilor civile si industriale. 
Dispunem de echipamente  si utilaje  profesionale perfor-
mante si de echipe de muncitori calificati si cu experienta.
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Oamenii au fost dintot-
deauna fascinaţi de eveni-
mentele din trecut. Cât de

bine cunoaştem, însă, istoria şi cât
de corectă este percepţia noastră
asupra timpului?

Cleopatra a trăit mai
aproape în timp de prima aseleni-
zare, decât de construcţia Marii
Piramide. Cleopatra a VII-a a Egip-
tului, ultimul faraon activ, este cu-
noscută în istorie pentru alianţele cu
Cezar şi Marc Antoniu, dar şi pen-
tru viaţa sa tumultoasă, care a inspi-
rat romane, piese de teatru şi filme.
Ea s-a născut în anul 69 î.e.n., la Ale-
xandria şi s-a sinucis la doar 39 de
ani, în 30 î.e.n. Construcţia Marii
Piramide a început în jurul anului
2560 î.e.n., cu aproape 2500 de ani
înainte de naşterea ei. În schimb,
prima aselenizare, misiunea sovietică
Luna 2, a avut loc în 1959, iar pri-
mul echipaj uman a ajuns acolo în
1969, la mai puţin de 2000 de ani de
la moartea Cleopatrei.

Încă existau mamuţi
atunci când au fost construite pi-
ramidele. Cei mai mulţi dintre noi
se gândesc la mamuţi ca la nişte crea-
turi care aparţin strict erei glaciare,
care a durat până acum 12.000 de

ani, dar o mică populaţie a supravie-
ţuit până în jurul anului 1650 î.e.n.
Pe atunci, piramidele din Giza aveau
deja o vechime de 1000 de ani, con-
form Business Insider. 

Armatele mongole au în-
tâlnit şi cruciaţi şi samurai, în
aceeaşi perioadă. În secolul al XIII-
lea, mongolii şi cruciaţii au fost la un
pas să îşi unească forţele pentru a
lupta împotriva musulmanilor. Tra-
tativele îndelungate au eşuat însă, şi
alianţa nu a mai avut loc. Mongolii
şi-au îndreptat atenţia spre Japonia
şi, în 1247, au lansat o ofensivă îm-
potriva samurailor, care a fost oprită,
spre norocul niponilor, de un taifun. 

Universitatea Oxford e
mai veche decât civilizaţia aztecă.
La Oxford au început să fie predate
cursuri începând cu anul 1096, iar
până în 1249, centrul de învăţământ
funcţiona deja ca o universitate,
având chiar cămine pentru studenţii
care urmau cursuri acolo. Civilizaţia
aztecă a luat naştere odată cu fonda-
rea oraşului Tenochtitlan, abia în
1325. 

La fiecare două minute se
fac mai multe fotografii decât în
întregul secol XIX. Prima fotogra-
fie a fost realizată în 1826, de inven-
tatorul Joseph Nicephore Niepce,

relatează buzzfeed.com. Se esti-
mează că în cei 80 de ani care au tre-
cut până la apariţia primului aparat
foto destinat publicului, au fost rea-
lizate doar câteva milioane de poze.
În 2014, în schimb, oamenii vor face
în jur de 880 de miliarde de fotogra-
fii.

Faxul a fost inventat în
timpul Marii Migraţii din Statele
Unite. Prima versiune rudimetară a
unui aparat fax a fost inventată de
Alexander Bain, în 1843.  Calea spre
Oregon, celebra rută a coloniştilor
Vestului american, folosită de călă-
tori în timpul marii migraţii, a fost
inaugurată în acelaşi an. 

Când coloniştii englezi au
debarcat la Plymouth Rock oraşul
Santa Fe avea deja un hotel şi un
restaurant. Coloniştii englezi de pe
vasul Mayflower au părăsit oraşul
Plymouth, din Anglia, în 1620, ple-
când spre Lumea Nouă. Ei au fondat
una dintre primele aşezări britanice
permanente din America, iar o parte
dintre tradiţiile pornite atunci, cum
ar fi Ziua Recunoştinţei, sunt păs-
trate şi în prezent. Oraşul Santa Fe,
actuala capitală a statului New Me-
xico, fusese înfiinţat treisprezece ani
mai devreme însă, de conchistadorul
Don Pedro de Peralta.

Shakespeare era încă în
viaţă când a început colonizarea
Americii. William Shakespeare,
poet, dramaturg şi actor, este consi-
derat unul dintre cei mai importanţi
scriitori din toate timpurile. Bardul
din Avon a fost botezat în 1564 şi a
scris piesa Macbeth în 1605, cu un
an înaintea fondării coloniei James-
town, prima aşezare britanică per-
manentă din Lumea Nouă. Aceste
evenimente l-ar fi putut inspira pe
Shakespeare să scrie Furtuna.

A trecut mai mult timp de
la apariţia dinozaurului Stegosau-
rus până la T-Rex, decât de la apa-
riţia acestuia până în prezent.
Dinozaurii au trăit acum multe mi-
lioane de ani, într-o perioadă pe
care, uneori, ne e greu să ne-o imagi-
năm. Contrar multor filme ştiinţi-
fico-fantastice însă, aceştia nu au
ocupat planeta în acelaşi timp, iar
multe dintre speciile celebre nu s-au
întâlnit niciodată. Stegosaurus a
apărut acum 150 de milioane de ani,
în timp ce fiorosul Tyrannosaurus
Rex trăia cu 67 de milioane de ani în
urmă, mai aproape de prezent decât
de vremea în care exista primul.

Ultimul deţinut ucis de
un pluton de execuţie în Statele
Unite a murit în acelaşi an în care

a avut loc deversarea BP. Chiar
dacă această formă de execuţie pare
desprinsă din filmele cu cowboy şi
indieni, sau, cel puţin, o practică re-
zervată vremurilor de război, ultimul
deţinut care a fost ucis astfel a murit
în 2010, în Utah. În acelaşi an, o
platforma petrolieră aparţinând BP,
aflată în Golful Mexicului, a explo-
dat, provocând deversarea a 4.9 mi-
lioane de barili de petrol. 

Gazeta de Nord-Vest 

Zece evenimente istorice care îţi vor schimba
percepţia asupra timpului

Leonardo DiCaprio, în rolul
lui Steve Jobs, într-un film 
regizat de Danny Boyle

Din ce în ce mai mulţi oa-
meni achiziţionează televizoare inteli-
gente, conectate permanent la
Internet. Eugene Kaspersky, cofonda-
torul unei cunoscute companii de
programe antivirus, spune că “e doar
o chestiune de timp” până la primul
atac din partea hackerilor. În epoca
Internetului, smart TV-urile au deve-
nit accesorii de nelipsit în casele mo-
derne, relatează Daily Mail. Experţii
avertizează însă, că prin conexiunea
permanentă la Internet, utilizatorii
permit şi accesul unor musafiri nedo-
riţi: viruşii informatici. Descărcarea
filmelor direct pe televizor şi urmări-
rea serialelor online devin practici tot
mai populare, aşa că “e doar o che-
stiune de timp” până la primul atac,
spune Kaspersky. 

Un atac cibernetic asupra
smart TV-urilor ar putea să creeze haos
printre utilizatori, mai ales dacă vine în
timpul unui meci important de la cam-
pionatul mondial de fotbal, sau al unei
emisiuni populare. Eugene Kaspersky,
cofondatorul companiei ruseşti de
programe antivirus Kaspersky Lab,

spune că telefoanele mobile şi televi-
zoarele sunt următoarele dispozitive
care vor fi ţintite de hackeri. El spune
că firma, care primeşte în jur de
315.000 de rapoarte privind activităţi
suspecte, zilnic, nu a descoperit, încă,
niciun virus care să afecteze televizoa-
rele. “Avertizările se vor extinde către
telefoanele mobile şi către smart TV-
urile conectate la Internet”, avertizează
el. “În prezent, sunt milioane de atacuri
îndreptate împotriva Microsoft Win-
dows, mii împotriva smartphone-urile
cu sistem de operare Android şi zeci
contra telefoanelor cu iOS”, adaugă
Kaspersky. “ Toate dispozitivele sunt
vulnerabile. Teoretic, pot fi infectate
milioane de aparate şi, la un moment
dat, se va întâmpla. Care e diferenţa
dintre un televizor şi un computer? Un
ecran mai mare şi o telecomandă”.

Numărul de utilizatori creşte
în fiecare zi şi, inevitabil, aceştia vor tre-
bui să cumpere programe antivirus şi
pentru telefoanele mobile şi smart TV-
uri. Studiile arată că, până în 2016, în
jur de o sută de milioane de familii vor
deţine un televizor inteligent.

Televizoarele, următoarea ţintă? 

Actorul american Leo-
nardo DiCaprio ar putea să îl inter-
preteze pe Steve Jobs într-un film
biografic dedicat cofondatorului
companiei Apple, ce ar putea fi regi-
zat de Danny Boyle. Dacă va semna
contractul, starul hollywoodian, în
vârstă de 39 de ani, va lucra din nou
cu Danny Boyle, care, potrivit The
Hollywood Reporter, se află în nego-
cieri avansate pentru a regiza acest
proiect cinematografic, informează
dailymail.co.uk. Leonardo DiCaprio
şi Danny Boyle au colaborat cel mai

recent în anul 2000, la thrillerul
“Plaja/ The Beach”.

Produs de Sony Pictures, fil-
mul va avea la bază un scenariu scris
de Aaron Sorkin, pe baza unei bio-
grafii de Walter Isaacson. Potrivit
presei internaţionale, Danny Boyle l-
a înlocuit pe David Fincher în cali-
tate de regizor al filmului, după ce
Fincher ceruse un onorariu exorbi-
tant şi dorea să deţină “control com-
plet asupra campaniei de promovare
a filmului”. David Fincher îl dorea pe
Christian Bale în rolul lui Steve Jobs.
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Liga Campionilor
Real Madrid - Bayern
Munchen
În această seară se joacă manşa
tur a celei de-a doua semifinale
a Ligii Campionilor la fotbal.
real Madrid primeşte vizita
deţinătoarei trofeului, Bayern
Munchen. Practic acest duel
reprezintă o finală a acestei
competiţii, ambele formaţii
fiind pe val în acest sezon şi
principalele favorite la
câştigarea cupei. Dacă real mai
are de dus lupta din campionat,
unde are mult de muncă pentru
a câştiga titlul, Bayern e demult
campioană în Germania şi se
poate concentra exclusiv la a
câştiga din nou cel mai râvnit
trofeu. Partida de pe Bernabeu
va începe la ora 21.45, ora
româniei, şi poate fi urmărită
în direct la Digisport 1 şi Dol-
cesport 1.

Comunicat DJST
Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Satu Mare reia,
în procedură de urgenţă, în data
de 13.05.2014, ora 11.00,
selecţia proiectelor pentru acor-
darea de finanţări, din fondurile
publice repartizate de Consiliul
Judeţean Satu Mare, pentru
programe de acţiuni sportive la
ramura box,  pentru perioada
mai  – decembrie 2014. Criteri-
ile şi condiţiile de acces la aceste
fonduri, precum şi cererea de
finanţare pot fi obţinute de la
sediul D.J.S.T. Satu Mare, str.
Vasile Conta nr. 2. tel.
0261711604. (ordinul ANS
nr. 130/28.03.2006 publicat în
M.o. nr. 325/11.04.2006).
Dosarele pot fi depuse până în
data de 12.05.2014, ora 14.00.
(Certificatul de atestare fiscală,
dovada depunerii situaţiei  fi-
nanciare pe anul 2013, Certifi-
catul de identitate Sportivă şi
dovada afilierii la federaţia de
specialitate sunt obligatorii). 

La Mulţi Ani,
Gheorghe!
La fel ca şi toţi sătmărenii cu
numele de Gheorghe, astăzi îşi
serbează ziua onomastică, cu
ocazia sărbătorii de Sfântul
Gheorghe. Nici sportul
sătmărean nu duce lipsă de
acest nume, antrenori, sportivi
sau conducători de cluburi. În-
cepem cu Gheorghe istrăuan,
preşedintele de la CS Unio,
care ţine de zeci de ani stindar-
dul sus, iar secţiile sale au adus
şi aduc o mulţime de medalii
pentru Satu Mare. Doi
antrenori de seamă, Gheorghe
Sabău, unul la box - Sab-
Gomez, şi unul la popice -
CSM Satu Mare, îşi serbează şi
ei onomastica. Profesorul Ghe-
orghe Popdan, de la CS
Luceafărul Mihai eminescu
este de asemenea un binecunos-
cut om de sport, la fel şi Gheo-
rghe Ardelean, responsabil cu
Marea Selecţie la lupte, sau cu
after-school-ul sportiv. Aces-
tora, dar şi celorlalţi oameni de
sport cu numele de Gheorghe
le urăm un sincer “La Mulţi
Ani“ şi multă sănătate!

Flash InfoFlash Info
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Asociaţia „Nomad kayak” din
Satu Mare duce mai departe tradiţia caiac-
canoe-ul din judeţul nostru. Mai mult,
patru sportivi vor participa la a cincea
ediţie a competiţiei internaţionale Mureş
Marathon. Acesta este un concurs dedicat
amatorilor şi se va desfăşura în Defileul
Mureşului, în perioada 25-27 aprilie, între
Meştera şi răstoliţa.

Sătmărenii rajmond Molnar,
ionuţ Stancovici, Mircea Crişan şi Hallász
Attila s-au înscris atât la startul maratonu-
lui de 24 de kilometri, cât şi la proba de
slalom pe ape repezi.

La proba de maraton, sportivii vor
porni în cursă din localitatea Meştera, de
la distanţa de 30 de metri de râu, fiind
nevoiţi să se comporte ca o adevărată
echipă pentru a ajunge cât mai repede cu
ambarcaţiunea la apă, să se îmbarce şi să
pornească la drum. Competiţia se încheie

în localitatea răstoliţa.
În ceea ce priveşte proba de slalom,

aceasta constă în traversarea cât mai rapidă
a râului prin nişte porţi special amenajate.
În cadrul acestei probe sportivii vor avea
nevoie de multă îndemânare pentru a-şi
putea conduce ambarcaţiunea pe celălalt
mal.

Dani C.

CAiAC-CANoe
Patru sătmăreni la “Mureş Marathon“

Chiar dacă în week-end-ul
care s-a încheiat majori-
tatea au sărbătorit Paştele,

motociclistul sătmărean emanuel
Gyenes a ales să se antreneze pen-
tru sezonul care stă să înceapă.

În plus, rider-ul sătmărean
ne-a declarat că în proporţie de
aproape 100% va fi prezent la în-
ceputul anului viitor la cel mai dur
raliu din lume, Dakar.

Pentru a nu-şi ieşi din
formă şi pentru a câştiga din nou ti-
tlul naţional la enduro şi enduro-
cross, Gyenes a alergat cu
motocicleta la Baia Mare, Batarci sau
Cicârlău, pe zone împădurite şi pe
trasee accidentate pentru a fi pregătit
aşa cum se cuvine.

În acest week-end se dă
startul Campionatului Naţional de
enduro-cross, prima etapă urmând să
se dispute la Sebiş, pe Valea Hurezu-
lui, în judeţul Arad. Pentru iubitorii
sportului pe două roţi vă reamintim
că, pe plan intern, Mani Gyenes a de-
venit de cinci ori campion al
româniei la enduro-cross și de cinci
ori la enduro.

În ceea ce priveşte
performanţele din raliul Dakar, în
2011sătmăreanul a obţinut cu victo-

ria la clasa Maraton. În cadrul celui
mai dificil rally-raid din lume Mani
s-a mai clasat pe locul 18 la general și
pe 4 în Trofeul Amatorilor (aici sunt
incluși toți piloții care nu reprezintă
în mod oficial un constructor).

Aşadar, în 13 ani la cârma

motocicletelor, pilotul de la Vectra
racing Braşov are cu ce să se laude.
referitor la înscrierile pentru
Dakarul din startul anului viitor,
Mani ne-a declarat: “Sunt în tratative
pentru o nouă participare la Dakar.
Înscrierile încep pe 15 mai şi se

încheie pe 15 iulie, timp suficient
pentru a face rost de bani şi de a mă
afla pe lista de start a celui mai dur
raliu din lume.“

Mani va concura în acest an
pe un motor Husaberg de 300 de cm
cubi.

Daniel Chiorean

MoTo

Mani Gyenes, pregătiri pentru start
8În week-end va participa la prima etapă a C.N. de enduro-cross

Poker
Sătmăreanul Vlad Darie, pe podium la PokerStars Bigger $22
8Acesta a încasat 21.247 de dolari

Sătmăreanul Vlad Darie
a câștigat un nou concurs de
poker online.Acesta  şi-a adjude-
cat o nouă victorie în cadrul
PokerStars Bigger $22,
competiţie ce s-a desfăşurat
week-end-ul trecut.

La startul turneului s-au
înscris peste 9.500 de jucători
din întreaga lume. Cea mai
impresionantă performanţă a
venit duminică atunci când Vlad
„dariepoker” Darie şi un alt
jucător român au reuşit să
prindă podiumul concursului.

Alături de un englez, cei

doi români au fost de acord cu o
reîmpărţire a fondului de premii
prin care fiecare şi-a asigurat
aproximativ 20.000 de dolari,
după care şi-au disputat titlul,
Vlad Darie fiind cel care a termi-
nat pe primul loc încasând
21.247 de dolari.

Pentru sătmăreanul
Vlad Darie acesta este al doilea
titlu în ultimele două luni, după
ce în luna februarie a câştigat Su-
perTuesday, încasând pentru
această performanţă suma de
120.960 de dolari.

Silvia Cseh



ANUNŢURI DE MEDIU

l VERES AGRO PROD COM SRL
anunţă publicul interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra mediu-
lui pentru proiectul “EXTINDERE
FERMĂ DE SUINE   ÎN COMUNA
ANDRID CF100178, JUDEŢUL SATU
MARE” propus a fi amplasat în localitatea
Andrid comuna Andrid judeţul Satu Mare.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Satu Mare poate fi
emiterea sau respingerea acordului de
mediu. Raportul poate fi consultat la sediul
autorităţii competente pentru protecţia me-
diului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.
8/B şi la sediul VERES AGRO PROD
COM SRL, Pişcolt, str.Victoriei nr. 853, ju-
deţul Satu Mare, în zilele de luni-
vineri, între orele 8-14. Documentul men-
ţionat este disponibil şi la următoarea adresă
de internet: http://apmsm.anpm.ro.  DEZ-
BATEREA PUBLICĂ A RAPORTULUI
PRIVIND IMPACTUL ASUPRA ME-
DIULUI VA  AVEA LOC LA SEDIUL
PRIMĂRIEI DIN ANDRID,
STR.PRINCIPALĂ NR.508, ÎN DATA
DE 26.05.2014, ÎNCEPÂND CU
ORELE 16.00. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/opinii/obser-
vaţii privind documentul menţionat la se-
diul autorităţii competente pentru protecţia
mediului
Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B,
până la data de 26.05.2014.

SOCIETĂŢI

l Conducerea Asociaţiei Prodlact Carei
invită membrii pentru data de 26.04.2014,
ora 12, la sediul SC. Nelcom SRL Moldo-
van Carei pentru a participa la Adunarea
Generală având ca ordine de zi următoarele
puncte: -darea de seamă; -alegerea Consi-
liului Director; -alegerea preşedintelui; -
modificarea statutului; -soluţionarea cererii
de demisia presedintelui; -diverse. Preşedin-
tele asociaţiei, Hendea Marinel.  
l CONSILIUL DE ADMINISTRA-
ŢIE DE LA SC METECOM SA SATU
MARE convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor SC METECOM SA în
data de 26.05.2014 ora 10, la sediul socie-
tăţii din Satu Mare, str luliu Maniu nr. 2,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
30.04.2014, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea şi aprobarea Raportului de Ge-
stiune al Consiliului de Administraţie pe
anul 2013; 2. Prezentarea şi aprobarea situa-
ţiilor financiare aferente exerciţiului 2013
însoţite de Raportul auditorului financiar;
3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Con-
tului de profit şi pierderi pe 2013; 4. Repar-
tizarea profitului pe anul 2013; 5.
Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pe anul 2014; 6. Numirea Auditorului
financiar pentru anul 2014 şi stabilirea du-
ratei contractului de audit. În cazul în care
la prima convocare nu vor fi îndeplinite
procedurile legale, Adunarea Generală Or-
dinară va fi reprogramată pentru data de
27.05.2014, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor SC METECOM SA în
data de 26.05.2014 ora 12 la sediul societă-
ţii din Satu Mare, str. luliu Maniu nr.2, pen-
tru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.04.2014
cu următoarea ordine de zi: Actul constitu-
tiv actualizat al Societăţii Comerciale Me-
tecom SA, la Cap. IV „Obiectul de
activitate”,  art. 4.1 liniuţa 2, activităţi secun-
dare, se completează cu activitatea: 1071 -
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor proaspete de patiserie; 1072 -
Fabricarea biscuiţilor şi a pişcoturilor; fabri-
carea prăjiturilor şi a produselor conservate
de patiserie. Celelalte prevederi din Actul
constitutiv actualizat al Societăţii Comer-
ciale Metecom SA rămân nemodificate. În
cazul în care la prima convocare nu vor fi în-
deplinite procedurile legale, Adunarea Ge-
nerală Extraordinară va fi reprogramată
pentru data de 27.05.2014, în acelaşi loc şi
la aceeaşi oră. Preşedinte Consiliul de Ad-
ministraţie Gheată Ghiorghe

CERERI DE SERVICIU

l Fac curăţenie 4-5 ore pe zi. Rog serio-
zitate. 0770-464035.
l Caut loc de muncă ca manipulant sau
distribuitor pliante. 0744-243150.

OFERTE DE SERVICIU

l SC Q- DOZ SRL angajează conducă-
tori auto profesionişti în următoarele con-
diţii: Sarcini specifice postului: - respectarea
timpilor legali de lucru conform normelor
AETR
- se asigură 12 000 km/lună; - transportul
de mărfuri pe rute, internaţionale şi intra-
comunitare; - comunicarea permanentă cu
dispeceratul privind desfăşurarea transpor-
tului şi evenutale incidente. Cerinţe: - Ates-
tat şofer profesionist transport marfă [C,
E]; - Card tahograf digital; - Atestat ADR
(mărfuri periculoase) - aviz medical, aviz
psihologic, fişă de aptitudine - cazier în ori-
ginal - minim 2 ani experienţă în conduce-
rea autovehiculelor 40 t, în trafic intern şi
internaţional; - Disponibilitate de lucru în
Europa pentru perioade de timp între 8–10
săptămâni cu pauză de 2 săptămâni. Date
contact: bianca@q-doz.eu, tel. 0369 439
331.
l Caut o femeie care să aibă grijă de o fe-
meie în vârstă (64 ani) bolnavă, permanent
(24/24), atât la domiciliu, în Negreşti-Oaş,
cât şi în spital când e cazul. Contact:
0740.422.987.
l Caut frizer cu experienţă. Tel. 0722-
957772.
situat pe str. Mihai Viteazu nr. 2. Cererile se
depun până la data de 18.04.2014. Informa-
ţii, telefon 0261-715055.
l Angajăm şoferi taxi. Telefon 0770-
796045, luni - vineri, orele 9,00 - 17,00.
l Angajăm barmană în Carei. Telefon:
0751459610.
l Angajăm vânzătoare cu 8 sau 4 ore în
magazin alimentar în Carei. Telefon:
0261864242, 0261864001.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului. Serio-
zitate şi punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la
preţuri convenabile. Telefon 0745-049715.
l Duc-aduc persoane în Germania. Te-
lefon: 0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t, 6,5
t şi cisternă 11.800 l, de la 0,8 euro/km.
0756-622682.
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Te-
lefon (non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germa-
nia la destinaţie. Execut tractări în şi din
străinătate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în
1,5 t, în Satu Mare şi judeţele învecinate.
Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj la domiciliul solicitantului.
0741-618346.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714. 
l Resoftare, reparaţii telefoane android,
tablete, instalare navigaţie iGO 2014. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi,
curăţire unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domiciliu. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, compa-
tibil cu toate aparatele cu harta pentru ma-
şină mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Instructor auto categoria B, cu expe-
rienţă, pregătesc elevi pentru obţinerea per-
misului de conducere la preţuri accesibile.
Tel. 072-147239.Tel. 072-147239
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la
domiciliul clientului  Telefon  0743889102.
l Masaj general, reflexoterapie, anticelu-
litic, cu ventuze silicon. Programări la 0723-
153686.

Gazeta de Nord-Vest Mica publicitate 12/ Miercuri, 13 aprilie 2014

MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

Societatea profesională de
insolvenţă INSOLV EX-
PERT SPRL cu sediul în Satu
Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, în-
scrisă în registrul societăţilor profesionale
al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu
C1F RO 21034359, în calitate de lichi-
dator judiciar, numită de Tribunalul Satu
Mare, anunţă vânzarea la licitaţie publică
sau la negociere directă a următoarelor
bunuri aflate în patrimoniul următoarelor
societăţi comerciale debitoare:
■ diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe,
polizoare, lămpi şi alte bunuri specifice
unei fabrici de tricotaje şi de confecţii.
■ teren intravilan, în suprafaţă de 1406
mp, cu front la strada Fabricii, preţ
21.090 euro;
■ drum uzinal - alee betonată, preţ 89 lei;
■ platformă - betonată, preţ 1087 lei;
■ pod va Ic beton, 800 buc, preţ 1920 lei;
■ linie electrică subterană, preţ 29 lei;
■ bazin PS1 - groapă betonată, preţ 34 lei;
■ Vânzarea globală la licitaţie publică sau
prin negociere directă a următoarelor bu-
nuri mobile şi imobile proprietate a debi-
toarei:
- teren în suprafaţă de 38.000 mp, pro-
prietate tabulară;
- construcţii - hale producţie, ateliere di-
verse, sediu administrativ cu utilităţile afe-
rente şi împrejmuiri, drumuri uzinale
betonate, două coşuri de fum şi alte con-
strucţii:
produse finite - sticlărie. Vânzarea indivi-
duală la licitaţie publică sau prin nego-
ciere directă a următoarelor bunuri
mobile şi imobile aflate în averea debitoa-
rei:
- centrală termică cu terenul aferent - preţ
de pornire 70.000 lei.
- pompa alimentare pentru combustibil si
rezervor, rezervor din otel cil. (3 buc),
maşina de capsat cutii (3 buc.), maşina de
balotat hârtie, maşina de rindeluit la gro-
sime;
■ Spaţiu comercial P+E situate in Satu
Mare, str.Fabricii, nr. 82, jud. Satu Mare,
functional: Parter: magazie, bar, grup sa-
nitar, hol, casa scării si etaj: sala de consu-
maţie, bucătărie, grup sanitar, suprafaţa
utila totala: 192,72 mp, inscris in CF
57570 Satu Mare, top.13192/7/2/IV/C,
CF 57275 Satu Mare,
top.13192/7/2/IV/B si CF 56139 Satu
Mare, top. 13192/7/2/Xi cu titlu juridic
cumpărare la preţul de 53.424 euro.
* Imobil -construcţie (carmangerie) situat
in Satu Mare. str. Depozitelor, nr. 21, în-
scris in CF 53548 Satu Mare, nr. cadastral
6542/10 si dreptul de folosinţa asupra te-
renului in suprafaţa de 250 mp din tere-
nul in suprafaţa totala de 500 mp aflat in
proprietatea Statului Roman
■ Imobil-constructie (ATM) situat in
Satu Mare, str Depozitelor, nr.21, jud.
Satu Mare inscris in CF 57713 Satu
Mare, nr. cadastral 6542/8 si dreptul de
folosinţa asupra terenului aflat in proprie-
tatea Statului Roman la preţul de strigare
de 75.000 euro
■ Paleti din lemn euro si non-euro
Cuier mare patinat, preţ de strigare 1.012
lei
Cuier mic patinat, preţ de strigare 836 lei
Bufet vitrina (4 usi) patinat, preţ de stri-
gare 1.845 lei
Bufet vitrina ( 4 usi) patinat, preţ de stri-
gare 1.768 lei
Bufet vitrina ( 3 usi) patinat, preţ de stri-
gare 1.442 lei
Comoda TV mica patinată, preţ de stri-
gare 546 lei
Mobilier si aparatura de birotica, scule
auto: maşina de găurit, ridicător auto etc.
Obiecte de inventar (imprimanta Epson),
maşina de spălat auto, pompa motorina,
bazin combustibil 35 000 l. Listele com-
pletete de inventar si preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la se-
diul lichidatorului judiciar din Satu Mare,
str Ham Janos, nr,17, ap. 10, jud. Satu
Mare
- mobilier si aparatura birotica
- scule si utilaje (atelier reparaţii auto)
■ piese de schimb auto
Listele complete de inventar si preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi con-
sultate la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap. 10,
jud. Satu Mare
■ diverse piese de schimb auto
■ casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi con-
sultate la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap. 10,
jud. Satu Mare

- Piese auto, Casa de marcat.  Listele com-
plete de inventar si preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la se-
diul lichidatorului judiciar din Satu Mare,
str. Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud. Satu
Mare
- Componente IT. Listele complete de in-
ventar si preturile individuale pentru fie-
care bun pot fi consultate la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str.
Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare
- Autospecializata DAC SM-01-TMM,
preţ de strigare   595.6 euro.
- Imprimanta Canon, preţ de strigare 200
lei.
• Stoc de marfa (electrice, confecţii, echi-
pamente IT)
• Apartament cu 3 camere si dependinţe
cu destinaţie spaţiu comercial, situat in
Negreşti-Oas, Aleea Crinului, bl.D8/2,
Parter, inscris in CF 100310-C1-U1 top.
8/4/2, preţ de strigare 27.000 euro
• Spaţiu comercial -magazin supermarket
situat in Negreşti-Oas, str Victoriei, nr.
198, jud. Satu Mare, înscris in CF 100309
top 883/3a si 883/4a, preţ de strigare
153.000 euro
• Cabana Turisor S+P+2 situata in Ne-
greşti Oas, str Vraticel fn (km9), extrata-
bulara, pret de strigare 27.580 euro
• Ferma animale (grajd porci P+M, hala
găini P+M, clădire fermier P) situat in
Bixad jud. Satu Mare, CF 100067 Bixad
top 4079 si CF 100068 top. 3459/2),
preţ de strigare 18.550 euro
• Autoturism VW Jetta, preţ de strigare
4780 euro
• Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador,
cântar, vitrine frigorifice, mobilier comer-
cial, hidrofor, maşina tăiat pâine, casă de
marcat)
• Apartament cu 2 camere situat la etaj l in
bloc P+4E din Negreşti-Oas, str Victoriei
bl.23, inscris in CF 3876 individuala Ne-
greşti Oas, cadastral: 89/14 Su=44,32 mp,
preţ de strigare 15.000 euro
• Clădire -spaţiu de producţie, comerciale
si birouri firme si teren in suprafaţa de
806 mp, situat in loc.Gherta Mica str.
Noua nr.468/A, jud. Satu Mare, inscrise
in CF nr. 100009 Gherta Mica, provenita
din reconversia de pe hârtie a CF NR.
3242 Gherta Mica, sub top/210/10 si
212/2, preţ de strigare 97.118 euro
top/210/10 si 212/2, preţ de strigare
97.118 euro
• Teren extravilan in suprafaţă de 64400
mp, inscris in CF 100304 Piscolt. Preţ de
strigare 54.100 euro
• Construcţii agricole dezafectate, pro-
prietate extratabular, preţ de strigare
128.745 Iei
• Instalaţie electrica transformator 100
kva, preţ de strigare 72.206 lei
Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si
imobile menţionate mai sus vor avea loc,
de regulă, săptămânal, în fiecare zi de joi,
ora 14:00, la sediul lichidatorului IN-
SOLV EXPERT SPRL din Satu Mare, str.
Ham Janos, nr. 17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie
publică dacă sunt doi sau mai mulţi ofer-
tanţi pentru aceleaşi bunuri sau prin ne-
gociere directă, dacă există un singur
ofertant.
În situaţia in care la prima şedinţa de lici-
taţie, pentru oricare din bunurile de mai
sus, se va face oferta de cumpărare la pre-
ţul de vânzare stabilit prin raportul de
evaluare, acestea vor fi adjudecate acelui
ofertant la preţul din raportul de evaluare.
Plata preţului se face in lei la cursul BNR
leu/euro din ziua adjudecării bunurilor.
Preturile de strigare indicate mai sus nu
includ TVA.
Ofertanţii persoane juridice vor depune la
lichidator până în ziua şi ora stabilită pen-
tru vânzare, certificatul de înmatriculare,
actul constitutiv, declaraţia ca nu se află in
insolventa şi împuternicirea societăţii ofer-
tante pentru reprezentantul ofertantei
care va participa la licitaţie, precum şi
copie după actul de identitate al acestuia.
Ofertanţii persoane fizice se vor prezenta
cu actul de identitate si daca este cazul
procura autentica de reprezentare.
Ofertele pentru cumpărarea acestor bu-
nuri pot fi transmise lichidatorului şi pe
e-mail: insolv.expert@yahoo.com, fax:
0261.716703, sau prin poştă la sediul li-
chidatorului din Satu Mare, str. Ham
Janos, nr. 17, ap. 10, jud. Satu Mare, cod
poştal 440027.
Conform art. 53 din Legea insolvenţei,
bunurile adjudecate se transmit cumpără-
torului adjudecatar libere de orice sarcini.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa la tel: 0733.676.201;
0735.842.809, 0261.716703, e-mail: in-
solv.expert@yahoo.com

Anunţuri gratuite!
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Pictez tablouri pe pânză în funcţie de ce-
rere. Vând tablouri. Telefon 0728-
001316.

Duc persoane Austria, Germania,
comod, rapid şi ieftin. 0744-187152,
0770-493225.

Transport persoane în Austria-Germania,
la destinaţie. Telefon: 0741-416428.

Transport marfă 5 tone şi mutări. Telefon
0746-140664.

Angajăm muncitori la sortat fructe, le-
gume pentru Germania. Relaţii telefon
0753-844.405.

Societate comercială angajăm inginer
pentru lucrări de drumuri şi poduri. Te-
lefon 0748.118.541

Pentru anunţurile de mediu, la mica publicitate,
Gazeta de Nord-Vest acordă o reducere de 25%.

AGENŢIA MATRIMO-
NIALĂ “JUMĂTATEA

TA” TE INVITĂ SĂ

ÎŢI GĂSEŞTI 
JUMĂTATEA.

Informaţii la tel. 0756-693.438
sau 0771-526.311. PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

S.C.”PROFY“ S.R.L. - în reorganizare, dosar 7435/100/2011 - Tri-
bunalul Maramureş, vinde în bloc prin licitaţie publică:

Proprietate imobiliară de tip ”SAT DE VACANŢĂ” în valoare de
2.120.553,90 lei, fără tva, situată în localitatea Valea Vinului, nr. 203, jud. Satu
Mare

Teren  înscris în CF, în  suprafaţă de  25.072 mp, cabană de locuit -
228 mp, lacul Junior - 2.000 mp, fundaţie cabană - 360 mp, cabana Richy -  363
mp, centrală termică - 60 mp, lacul “Ocean” - 8.790 mp, împrejmuire - 300 mp,
cu dotările aferente: maşină de şlefuit, motocositoare, motostropitoare, pompe
stropit, calculatoare de birou, cântar bascul, autoturism Matiz – 2 buc, autotu-
rism Wolswagen Passat – 1 buc, animale şi plantaţii, peşti, plantaţie pomicolă,
mobilier, aparatură şi birotică, pavilion cu 36 familii de albine, casă marcat, fax,
mobilier, boxă audio, videoproiector, obiecte de inventar vitrină frigorifică, con-
gelator, boxe, mixer Audio, TV LCD, mobilier etc.

Lista nominală a  bunurilor poate fi consultată la sediul administrato-
rului judiciar situat în  Baia Mare, Bd. Bucureşti 5 /2, jud. Maramureş.

Şedinţa de licitaţie va avea loc în data de 23 mai 2014, ora 11, la se-
diul administratorului judiciar, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti, nr. 5/2, jud.
Maramureş; în caz de neadjudecare, şedinţele de licitaţie vor avea loc în fiecare
vineri la aceeaşi oră. Informaţii la  0262-225151, 0740030140.
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l Repar calculatoare, laptopuri, instalez
Windows XP, 7, curăţ de praf, devirusez, in-
stalez orice drivere, jocuri; configurez wire-
less-ul. Telefon 0743-365114.
l Facem curăţenie în poduri, beciuri, ga-
raje contra bani sau obiecte. 0748-311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet cla-
sic + parchet laminat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domici-
liul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente, cu aparatură profesională.
Avem experienţă în domeniu, la cele mai
mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A -
Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amena-
jări interioare şi exterioare: vopsit, gresiat,
zugrăveli, faianţări, parchetat, la preţuri ne-
gociabile. Telefon 0740-511800, 0361-
418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare
internet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

DIVERSE

l Caut firme sau oameni de afaceri pen-
tru un contract de parteneriat pentru o afa-
cere. Telefon 0743-365114, 0742-452554.

TERENURI

l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă man-
sardată, terasă, pivniţă şi pomi fructiferi.
0261-734972.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în supra-
faţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, cana-
lizare. Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon
0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certifi-
cat de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din
Satu Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovului,
bloc 17. Informaţii la telefon 0744-286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament, 30 mp, pe Cloşca,
zonă bună, parter. 0742-481793.
l Vând sau schimb apartament 2 camere
Dariu Pop, cărămidă, decomandat, parter, cu
două camere Careiului Micro 16 + diferenţa.
0743-068245.
l Vând apartament 2 camere, et I, în Carei,
spatele Monumentului. Telefon: 0770-
720861.
l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0754-060699
l Vând sau schimb apartament 2 camere
cu apartament 3 camere + diferenţă. Telefon
0748-885405.
l Vând apartament 2 camere, recent reno-
vat, cu termopane, microcentrală, faianţat,
gresiat, etaj III, la preţul de 19.500 euro. Str.
Aleea Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-
632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro  15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală,
la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean,
accept şi Programul “Prima Casă”, fără inter-
mediari. Informaţii telefon 0757-349690,
toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în
asociaţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-
622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobi-
lat şi utilat, parter cu grădină proprie, 150
mp. Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală
termică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament 4 camere, etaj I, 2
balcoane, în Micro 17, recent renovat. Te-
lefon 0743-038446.
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă, şură pentru demolare. 0742-
381867.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-
424238.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de
locuit nouă, cu mansardă, jos living, bucă-
tărie, baie, o terasă mare, sus două camere,
două balcoane, cu 5 ari teren, la 36.000
euro; legat de aceasta, o cabană din lemn cu
mansardă, blacon jos şi zidită în interior, că-
mară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren
la 21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc
de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6 arii/
buc. la 1550 euro/arie, toate împreună sau
pe bucăţi sau la schimb cu apartament sau
alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinte, in-
trare maşină, semicentrală, preţ negociabil.
Telefon 0741-249862.

Anunţuri gratuite!
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TALON DE CONCURS
Numele şi prenumele _____________________________
Carte de identitate seria ___ nr._______
Adresa_________________________________________
Număr telefon____________________

Întrebare: Cine realizează emisiunea Ora adevărului?

Răspuns:________________________

Răspundeţi corect la întrebare, completaţi talonul de concurs şi
trimiteţi-l la sediul Gazetei de Nord-Vest de pe Bulevardul Transilvania,
nr. 3, până în data de 27 aprilie. Puteţi intra în concurs răspunzând corect
la întrebări şi pe site-ul www. nordvest-tv.ro.
Ma i multe  ta loane,  ma i  multe  şans e  de  câştig !
Extragerea finală va avea loc în data de 28 aprilie la emisiunea “Ora
Adevărului” de la Nord Vest TV.

Puteţi câştiga:Puteţi câştiga:

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTI-
KER, front 26 metri. Tel: 0744852285.

Vând apartament - mansardă, semicen-
tral: 85 mp utili, nefinisat, utilităţi, etaj
IV, 16.000 euro. Telefon: 0756-622682.

Vând apartament 3 camere, semicentral,
finisaje lux, mobilat, la cheie, parcare pri-
vată, terasă mare - 120 mp construiţi.
Preţ: 53.500 euro. 0743-921.041.

Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Tele-
fon: 0740-477865 şi 0749-689895.

Vând casă pe strada Retezatului nr. 30.
Curte comună. Preţ 29.000 euro sau
schimb cu apartament. Telefon 0740-
227618.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), su-
prafata 395 mp, toate utilităţile (apa,
gaz, canalizare, energie electrică etc.),
şi teren aferent 15605 mp la pretul de
300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL)
hale de productie, ateliere, depozite,
sopron etc.) cu suprafata construita
totala de 2.563 mp si teren aferent pe
str. Careiului nr. 160 la pretul de
125.000 euro
Constructii (hale de productie, ate-
liere, depozite, sopron etc.) cu supra-
fata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu co-
mercial si spatiu administrativ 320
mp, spatii de depozitare 240 mp) cu
teren aferent in suprafata de 762 mp
la pretul de 761.000 lei
Centru de zi SC  Andandino Land
SRL in suprafata de 628,24 mp si
teren aferent 1.348 mp la pretul de
237.940 euro
Constructii SC NETTUNO SRL
hale de productie si teren suprafata
construita de 4080 mp si teren in su-
prafata de 5000 mp 438.081 euro
Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris
Com SRL in suprafata de 57,24 mp
utili in asociatie, localitatea Satu
Mare, strada Baritiu nr. 127/B la pre-
tul de 147.490 lei
Apartament cu 3 camere SC Nettuno
SRL in suprafata de 75 mp utili in
Satu Mare strada Cuza Voda nr.4 ap.
7 la pretul de 169.170 lei
Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati apro-
ximativ la 200 m, la pretul de 71.500
euro
Teren construibil in suprafata de
7700 mp in localitatea Tureni, utili-
tati apa, curent, gaz 100 m, vis-a-vis
de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de
11.155 mp in localitatea Satu Mare,
pe Drumul Careiului in imediata
apropiere de Complex Philadelphia
la pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de
56.900 mp in localitatea Dorolt-La-
zuri la pretul de 49.300 euro
SC HOUSE CONSTRUCTII
MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnu-
lui
SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda
SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC AXELA PROD SRL
Utilaje din industria fierului 10.300
lei
SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 
Diferite filtre de utilaje de construc-
tii
SC VOIVOD CONS SRL
Diverse bunuri mobile
SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC D&C FOOD INGREDIENTS
SRL
Diverse bunuri mobile
SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de
culoare Daily King II     850.000lei
Ghilotina marca Ideal
15.000lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta
100lei
Palan manual 1.000 kg    100lei
Cutit ghilotina 100lei
SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MA-
GIRUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA
KOGEL SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16
DIU 36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ
SM 15 DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-
30 SM 19 DIU 20.900 lei
SC GODAN CONSTRUCT SRL
Macara turn
262.772 lei + TVA
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION
SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panifi-
catiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directive
2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA
SRL
Diverse bunuri mobile 
SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut
Licitaţia va avea loc la sediul ales al li-
chidatorului judiciar din str. Vasile
Lucaciu, nr. 36, judeţul Satu Mare.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate
nu conţin TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului
judiciar la sediul ales al acestuia din
str. Vasile Lucaciu, nr. 36, judeţul
Satu Mare sau la nr. de telefon
0744601144, 0361 809 462; 0261
770 161, 0744162033 sau e-mail: of-
fice@euro-insolv.ro
- De vanzare! Apartament situat in
Cart. Solidaritatii (langa Biserica de
la intrare in cartier), aleea Mircesti, 3
camere, decomandat, finisat, supra-
fata utila 80 mp, et.4, blocul are aco-
peris tip casa, parcare. Tel. inf.
0740.235.728.
- Parcele de vanzare in suprafata de
600 mp, in zona Lucian Blaga nr.
249. Pret informativ 1200 euro/ar.
Tel. 0744162033.
- SC LOCATERM SA SOCIE-
TATE IN REORGANIZARE
VINDE PRIN LICITATIE PU-
BLICA TEREN SITUAT IN SATU
MARE STRADA ENERGIEI NR
4-6. ASTEPTAM OFERTELE DO-
RITORILOR SI PROPUNERILE
DE PARCELARE DUPA NECESI-
TATILE DUMNEALOR IN SU-
PRAFATA MAXIMA DE 18.000
MP (Posibilitatea de parcelare partea
din fata sau partea din spate). CEI
INTERESATI SE POT ADRESA
LA SEDIUL LICHIDATORULUI
STRADA VASILE LUCACIU NR.
36. NR. TELEFON 0744162033.

Având în vedere prevederile Legii nr.
334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor elec-
torale republicată, Art. 3, alin. (12),
alianţa PSD-UNPR-PC aduce la cunoş-
tinţă publică desemnarea d-nei Rodica
Tătaru ca mandatar financiar pentru Ale-
gerile Europarlamentare, din 25 mai
2014.

Având în vedere prevederile Legii nr.
334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor elec-
torale republicată, Art. 3, alin. (12), Or-
ganizaţia Judeţeană a PSD Satu Mare
aduce la cunoştinţă publică desemnarea
d-nei Rodica Tătaru ca mandatar finan-
ciar pentru Alegerile Parţiale Parlamen-
tare în Colegiul 2 pentru Camera
Deputaţilor, Judeţul Satu Mare, din 25
mai 2014.

EURO INSOLV S.P.R.L. 
scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile fali-

telor: case, apartamente, terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel. 0744601144 sau

0744162033



Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAŢIE PUBLICA: CASE; 

APARTAMENTE; TERENURI; DIVERSE.
Informatii suplimentare la tel. 0745.245.844 sau

www.insolventasm.ro

Case:
o Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
o Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850
lei
o Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp,
str. Vasile Lucaciu, nr. 8 – 39.200 euro
o Casa P+E+M, suprafata construita 131 mp +
teren, in suprafata de 745 mp, str. Diana, nr. 43/A
– 43.887 euro
Apartamente:
o Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
49.572 euro + TVA 5% 
o Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
48.444 euro + TVA 5%
o Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humu-
lesti – 27.000 euro + TVA
o Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd.
Independentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana)
– 24.336 euro + TVA 5%
o Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd.
Independentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana)
– 24.216 euro + TVA 5%
o Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti,
nr. 9 – 20.700 euro
o Apartament 2 camere, loc. Carei, Piata 1 Mai,
bloc 8/b, scara B – 18.800 euro, negociabil
o Apartament 2 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 14.850
euro + TVA 5%
Terenuri:
o Teren intravilan 5.607 mp, jud. Cluj, continuare
la str. Donath, FN – 120.000 euro + TVA
o Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 93.432 euro + TVA 
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050
euro 
o Teren 6.000 mp (3 parcele de 2.000 m ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 59.580 lei
o Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.865 euro 
o Teren intravilan, 1.500 mp, loc. Satu Mare, str.
Salciilor – 9.700 euro
o Teren arabil intravilan, 2400 m, loc. Viile Satu
Mare - 7.500 euro 
o Teren intravilan, 900 mp (2 parcele X 450 m ),
loc. Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
o Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 2.450 euro + TVA
Alte imobile:
o Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Ma-
ramures – 138.160 euro
o Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +
teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 630.796 lei 
o Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp
+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr.
21 – 793.445 lei 
o Teren 1.109 mp + casa (spatiu comercial) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresu-
lui, nr. 26 – 29.700 euro 
o Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala,
nr.289 – 60.000 euro
o Constructii cu destinatie industriala (distilare
si imbuteliere bauturi spirtoase) + teren aferent
in suprafata de 5.600 mp, loc. Valea Vinului, jud.
Satu Mare – 41.000 euro, exclusiv TVA
o Fabrica de betoane si alte constructii accesorii
care sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie
de betoane Transmix si sistem Bibko, situata in
loc. Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000
euro, exclusiv TVA
o Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu

Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 268.900 euro
+TVA
o Teren 3.104 mp + constructii, platfome beto-
nate, Satu Mare, str. Abatorului (A. Berinde), nr.
27 – 165.585 euro, exclusiv TVA
o Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 50.292 euro + TVA
o Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 45.300 euro
o Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti
Oas, str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
o Imobil comercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala,
nr. 187 – 26.940 euro
o Hala de productie/depozitare 1.111 mp
(corp A – 595 mp si corp B – 516 mp) +
teren 4.497 mp, situate in loc. Valea lui Mihai,
str. George Cosbuc, jud. Bihor – 118.800
euro, exclusiv TVA
Auto:
o MAN 18.463 TG460A FLS – 4.500 euro,
TVA inclus
o Motostivuitor Toyota, model Carix, sarcina
maxima 1,5 to, an fabricatie 1995 – 3.030
euro + TVA
o Autoutilitara MAN LE 8.150, an fabricatie
2005, 600.000 km – 4.410 euro + TVA
Diverse:
o Statie LEICA TC 407, statie totala electro-
nica, cu ambaza standard, an fabricatie 2007
– 8.590 lei 
o Casete video – 1.185 bucati - 3.389 euro +
TVA
o Discuri DVD video – 2.342 bucati - 5.262
euro + TVA
o Masina de erbicidat, marca KUHN Hori-
zon 1000/15 CGE, an fabricatie 2005 –
8.033 lei + TVA
o Linie tehnologica de prelucrare compusa
din corp principal si tablou de comanda, fabri-
cat in URSS, model 50270A, seria 465, an de fa-
bricatie 1981 – 4.400 lei +TVA
o 4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si te-
rasa 1m X 3 m – 11.494 lei
o Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenje-
rie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Ele-
gance Impex Mob SRL 
o Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii si auto, proprie-
tatea Coral Prest SRL
o Bunuri mobile (fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa etc) pro-
prietatea Omnia Carei SRL 
o Bunuri mobile (utilaje constructii) proprietatea
Karen & Con SRL
o Bunuri mobile (fost bar – chiuveta, mobilier
bar, scaune) proprietatea Caffe Venezia SRL Satu
Mare
o Bunuri mobile (auto, utilaje constructii etc.)
proprietatea Ander Cons SRL Bixad
o Bunuri mobile (auto, utilaje constructii, schele
etc.) proprietatea Aveco SRL Negresti-Oas
o Bunuri mobile (licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat sudura
etc.) proprietatea Carpinter SRL Satu Mare 
o Bunuri mobile (mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar) proprietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile (mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventar, stocuri) proprie-
tatea Lexra SA
o Bunuri mobile (auto, utilaje productie mobila)
proprietatea George GS SRL
o Bunuri mobile (auto, utilaje constructii) pro-
prietatea Raly Serv Construct SRL Negresti-Oas
o Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mareo Bunuri mobile (utilaje constructii)
proprietatea Vonet Austria SRL
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l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe
la numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa
Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-
086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând 30 ari vie în Carei, viile noi, 12 rân-
duri pe spalier, pomi fruciferi şi teren pentru
zarzavaturi. Telefon: 0261864041,
0786608687. 
l Vând urgent 72 ari semicentral, în Carei.
0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter,
2 camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de euro,
negociabil. Informaţii la telefon 0745-890548,
zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, eta-
jul III, nedecomandat - stare foarte bună. Do-
tări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la
telefon: 0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, etaj IV, pe strada Ignişului - Carei. Dotări:
gresie, faianţă, parchet laminat, acoperiş izolat,
aer condiţionat, bucătărie modificată cu bar,
mobilă de bucătărie. Sau la schimb, plus dife-
renţă, în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând casă Eriu Sâncrai, din cărămidă, 3
camere mobilate, bucătărie, living, baie, că-
mară, şpais, construită în 1975, curte+grădină
42 ari, grajd mare, 3 coteţe porci, 3 coteţe pă-
sări, magazie cereale, magazie lemne, pătul pen-
tru porumb, 5 ari vie, 2 locuri de casă alăturat
şi 5 ha pământ arabil extravilan. Preţ - 40.000
euro, negociabil. Informaţii, telefon 0742-
464113.
l Vând casă în Moftinu Mare, pe strada
Principală. Telefon: 0036305285174.
l Vând casă nouă cu grădină în satul Nisi-
peni, comuna Lazuri. Telefon 0755-279614,
0361-809921.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str. Iepurilor,
6 ari loc de casă, la 450 euro/ar. Telefon 0745-
049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal. Te-
lefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăş-
nad. Accept variante la schimb cu alt teren si-
tuat în Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon
0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urzi-
ceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m
front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând BMW X1 fabricaţie 2010, motor
2000 cmc, Diesel, 177 CP, culoare negru me-
talizat, recent înmatriculat, stare impecabilă.
0751-221387.
l Vând VW Polo 1,4 MPI, benzină, climă,
euro 4, an 2000, recent adus. 0744-792284.
l Vând Ford Focus TDDI Diesel, an 2001,
model Ghia scurt, full option, recent adus.
0744-792284.
l Vând Opel Corsa B, an 1999, 1,2 benzină,
aer condiţionat, full electric, recent adus. 0744-
792284.
l Vând VW Pollo Diesel, an 2001, 1,4 TDI
climatronic, încălzire în scaune, full option,
cauciucuri noi, recent adus în ţară. 0744-
792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2000, recent
adus în ţară, multe extra, scaune sport cu piele,
parctronik etc. 0744-792284.
l Vând Ford Mondeo, an 2001, Diesel,
TDDI, 116 CP, aer condiţionat, parctronik,
încălzire în scaune, recent adus în ţară. 0744-
792284.
l Vând Skoda Fabia, an 2005, benzină, re-
cent adusă în ţară. 0744-792284.
l Vând Raba Roman, stare bună de func-
ţionare, nu a suferit nici un accident, întreţi-
nută la zi, interior îmbunătăţit de la MAN,
geamul din dreapta acţionat electric, bascu-
lează 3 părţi plus cutie de viteză de rezervă, plus
piese de schimb. Preţ - 3200 euro. Telefon
0721-857317.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Dacia Logan, an fabricaţie 2005,
motor 1.5, 2xgeamuri electrice, 115.000 km,
unic proprietar, service la zi, culoare verde ca-
meleon, arată şi merge frumos. Informaţii la tel.
0744-898125.
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de Ita-
lia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de Italia va-
labil. Tel. 0741-308611.
l Vând Golf V 2004, 1.6. Preţ negociabil!
Mai multe detalii la tel. 0749-144511. 

PIESE DE MAŞINI

l Vând piese nou nouţe franceze pentru
Dacia 1300 (Renault 13). Telefon 0261-
713990.
l Xenon auto  toate modelele inclusiv ca-
mioane de la numai 180 ron; Restaurare faruri
până la poziţia de noi - 50 ron/far; Navigaţie
auto de la 399 ron; Staţii emisie recepţie de la
380 ron; Jante aliaj (crom) de la 1.200 ron/set.
Telefon 0743 450 946 sau e-mail ixeno-
nauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând carte cu 1001 remedii casnice şi un
CD cu muzică de Wolfgang Amadeus Mozart
(cu vreo 13 lucrări). Ieftin! Telefon 0743-
365114, 0742-452554.
l Vând urgent maşină  de spălat Beco, 2 fo-
tolii, 2 butelii de gaz. Informaţii: 0752-029511.
l Vând sau schimb Alcatel One Touch 228,
nou, cu încărcător original cu un telefon An-
droid mini. Telefon 0743-365114, 0742-
452554.
l Vând telefon Sony XPeria S, 12 mp (me-
gapixeli), încărcător original, cu cablu de date,
preţ negociabil - 1350 lei. 0743-365114.
l Vând mobilă bucătărie, decodor Dolce, 2
covoare persiene, o mochetă cu model, tranda-
fir japonez şi acvariu pentru peşti (60 litri).
0766-483005, 0261-750193.
l Vând pătuţ, cărucior pentru copil, ţiglă
veche, salcâm uscat pentru mobilier rustic sau
leagăn de grădină. Tel. 0744755791.
l Vând aragaz cu aprindere electrică. Tel.
0740-032423.
l Vând maşină surfilat 5 fire, 800 ron,  ma-
şină croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Tele-
fon 0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată, ne-
cesită o mică recondiţionare la lemn, la 1600
lei. Telefon 0745-049715.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând tractoare International Case, Deut-
zfahr, presă de balotat. Aduc utilaje agricole la
comandă. Telefon 0756-949699.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.

l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând,
din Germania, stare foarte bună. Tel. 0743-
452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

SCHIMBURI

l Schimb apartament la mansardă, 85 mp,
nefinisat, 19.000 euro, cu autoturism. 0756-
622682.

ÎNCHIRIERI

l Cuplu serios, cu loc de muncă stabil, cău-
tăm chirie în garsonieră sau apartament mobi-
lat. Preţ până la 120 euro. Informaţii la tel.
0749-358807.
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane
singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-
134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o  persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Te-
lefon: 0744-107564, 0770-459489.

rePArAŢii, VÂNZAre
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea sAecO,
sOLis, JUrA

s.c. cOFFee
treND s.r.L.

Strada Avram Iancu nr. 24. Tel.
0361-427154, 0743-121446,

0748-068489.
Orar: luni - vineri 9-17.

Vând Opel Corsa, an 1998; Peugeot 106, an
1997. Relaţii tel. 0742-401456.

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro. In-
formaţii la telefon 0751.879.087.

Vând Hyundai Tucson (SUV), fabricat în
2008, motorizare benzină, geamuri electrice,
aer condiţionat, ABS, ESP, 126.000 de km
reali, cu carte service, înmatriculat, taxa plă-
tită şi nerecuperată. Preţ informativ: 6.500
euro negociabil. Accept şi schimburi cu ma-
şini mai ieftine. Informaţii suplimentare la
telefon: 0744-549671.

Vând RENAULT SCENIC 1.5 DCI,
Model 2008, EURO  4, 106 cp, 6 VITEZE,
climă, FĂRĂ ABSOLUT NICI O  PRO-
BLEMĂ, preţ 4200 euro. Tel: 0743-
921.041.

VÂND URGENT DOUĂ PARCELE
DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ FOARTE
BUNĂ, ÎN VIILE ARDUDULUI LA
ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TELEFON
0744-432370 SAU 0741-179214.

Vând scaun auto pentru copii. Informaţii la
tel. 0747-862630, după ora 16,00.

Vând frigider mic de maşină, nou, în garan-
ţie - 450 lei. Telefon 0727-891966, 0742-
987140.

Vând costum pentru copil de 3 ani. Preţ - 50
lei. Telefon 0744-956147.

Cu adâncă durere în inimi anunţăm tre-
cerea în eternitate a iubitei noastre mame,
soacre şi bunici

LENUŢA BLETAN.
Înmormântarea are loc azi, 23.04.2014,
ora 13,00, în Cimitirul ortodox Negreşti
Oaş.
Amintirea ei dragă va rămâne veşnic vie
în inimile noastre.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Familia îndoliată

Cu nemărginită durere îmi iau azi rămas
bun de la draga mea soţie

LENUŢA BLETAN
pe care moartea nemiloasă a luat-o pe neaş-
teptate şi mult prea devreme de lângă mine.
Îi voi păstra mereu vie amintirea în sufle-
tul meu.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Soţul Mihai Bletan

Cu inimile împietrite de durere o condu-
cem azi pe ultimul drum, pe draga noas-
tră mamă, soacră şi bunică

LENUŢA BLETAN,
plecată mult prea devreme din mijlocul
nostru.
Chipul ei drag va rămâne o amintire
mereu vie în inimile noastre.
Bunul Dumnezeu să-i dea odihna bine-
meritată.

Fiicele Laura şi Mihaela, 
ginerii Daniel şi Mitru şi nepoatele

Gabriela şi Dumitriţa

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
sANtec şi BArtA Ati!

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Federalcoop Satu Mare 
dă spre închiriere spaţiu 
în suprafaţă de 40 mp, 

format din 2 încăperi, 
pretabil ca birou administrativ, birotica, 

în localitatea Satu Mare 
str. Decebal nr. 2, jud. Satu Mare. 

Informaţii la 0728-114245.

DECESE
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Radio 
Transilvania

06.00-11.00 Transilvania matinal 07.00-
07.15 RFI 09.00-10.00 Cafeaua de
dimineata 11.00-11.15 DW 11.15-16.00
Patrula de serviciu 14.00-14.15 DW 17.00-
17.15 DW 18.00-18.20 RFI 19.00-22.00
Seara cu noi 22.00-06.00 Nocturna FM

Radio Impact

06.00 – 10.00 Nebunia
de Dimineaţă 10.30-
10.35 Fă-te Auzit 11.00 –
12.00 Punctul pe I 12.00
– 15.00 Sabadabadooo
15.00-16.00 Ora de
Muzică 16.00 – 19.00
Trei Ceasuri Bune 19.00 – 20.00 Ora de
Muzică 20.00 – 22.00 Tineret Mândria
Ţării 

Radio 1
06:30 - 08:50 Unu Pentru Toti
08:50 - 09:00 Cronica Sportiva
- cu Romulus Boitor 09:00 -
11:00 Unu Pentru Toti 11:00 -
15:00 Formula Unu - cu
Ovidiu Chilintan 15:00 -
16:00 Radio 1 Disco Fun cu Dj Leviciusz , Dj Lucky
, Dj Gaby , Dj Big Junior 16:00 - 19:00 - Hituri Unu
şi Unu  19:00 - 22:00 Interactiv FM - cu Dj Gaby
22.00 - 01.00 Ezek Vagyunk Mi - cu DJ Leviciusz
01:00 - 06:30 One Night

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NVTV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan
(reluare)
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora adevărului  (reluare)
13:00 – Teleshopping II
14:00 – Muzică şi voie bună 
(reluare)
16:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa 
(reluare)
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora adevărului (direct)
19:00 – Cu cărţile pe masă (redifu-

zare 19.03.2014)
20:00 – Ştiri NVTV 
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7” ep. 1,2
23:00 – Ştiri NVTV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)
01:30 – La vremea noastră... 
(reluare)
02:00 – Teleshopping II
03:00 – Caleidoscop din Oaş 
(reluare)
04:00 – Muzică şi voie bună (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

06:00 - Telejurnal Mati-
nal   09:00 - Legenda
cavalerului rătăcitor şi a
frumoasei Raza-de-
Lună 10:25 - Miracle -

Paula Seling si Ovi   10:30 - Dosar
România   11:30 - Garantat 100%
12:20 - Opinii fiscale   12:30 - Vreau
să fiu sănătos   13:00 - Opre Roma
14:00 - Telejurnal   14:55 - Clubul
celor care muncesc în România
15:00 - Teleshopping   15:30 - Con-
vieţuiri   16:40 - Zeul războiului
18:00 - Premiile Europene “Din-
colo de Frontiere”, 2014   18:10 -
Europa mea   18:40 - Clubul celor
care muncesc în România   18:50 -
De ce este România altfel?   18:50 -
În linia întâi   19:35 - Dincolo de ce-
lebriate   19:45 - Sport   20:00 - Te-
lejurnal   20:55 - Clubul celor care
muncesc în România   21:00 -
Dosar România   22:00 - O ţară mai
bună   22:30 - Biziday   23:20 - Mi-
racle - Paula Seling şi Ovi   23:30 -
Drumul spre Brazilia   00:10 - Soa-
rele negru

07:00 - Ştirile Pro
TV   10:05 - Tânăr şi
neliniştit   11:00 -
Dovadă vie   13:00 -
Ştirile Pro TV

14:00 - Tânăr şi neliniştit   15:00 -
Iarna bobocilor   17:00 - Ştirile Pro
TV   17:30 - La Măruţă   19:00 - Şti-
rile Pro TV   20:30 - Jumper:
Oriunde, oricând   22:30 - Ştirile
Pro TV   23:05 - Psihologia minciu-
nii   00:00 - Dovadă vie

06:00 - Observator
08:00 - ‘Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:50 - În gura presei

11:40 - Teleshopping   12:00 - Mi-
reasă pentru fiul meu   13:00 - Ob-
servator   14:00 - Mireasă pentru
fiul meu   16:00 - Observator
17:00 - Acces direct   19:00 - Obser-
vator   20:00 - Observator special
20:30 - Serviciul Român de Come-
die: Happy Show   22:00 - Mr. Bean

22:30 - Un show păcătos   01:00 -
Observator

07:00 - Neam trezit!
10:00 - Teleshopping
10:30 - Cireaşa de pe
tort   11:30 - Ce gân-
desc femeile   12:00 -

Teleshopping   12:30 - Epic Show
13:30 - Teleshopping   14:00 - T3ch
in 3   14:30 - Râzi şi câştigi   15:00 -
Click!   16:00 - Trăsniţii   16:30 - Ce
gândesc femeile   17:00 - Cireaşa de
pe tort   18:00 - Ştirile Prima TV
19:30 - Râzi şi câştigi   20:00 - Trăs-
niţii   20:30 - Cronica cârcotaşilor
22:30 - Click!   23:30 - Cireaşa de
pe tort   00:30 - Trăsniţii

06:00 - Poveste de fa-
milie   08:00 - Cam-
pionul   08:30 -
Vacanţă şi terapie
09:30 - Teleshop-

ping   10:00 - Draga mea prietenă
12:30 - Ştirile Kanal D   13:15 - Te
vreau lângă mine   15:00 - Teles-
hopping   15:45 - Vacanţă şi terapie
16:45 - Teo Show   18:45 - Ştirea
zilei   19:00 - Ştirile Kanal D   20:00
- Deschide camera comorilor
21:15 - Fetele lu’ dom’ Profesor
22:15 - WOWbiz   00:30 - Ştirile
Kanal D

06:15 - Intrigi si
seductie   07:15 -
Abisul pasiunii
08:15 - Poveştiri

adevărate   09:15 - Teleshopping
09:45 - Chemarea inimii   10:45 -
Teleshopping   11:00 - Cununa de
lacrimi   12:00 - Santa Diabla
13:00 - Teleshopping   13:30 -
Doamne de poveste   14:30 - Intrigi
şi seducţie   15:30 - Abisul pasiunii
16:30 - Poveştiri adevărate   17:30
- Chemarea inimii   18:30 - Cununa
de lacrimi   19:30 - Santa Diabla
20:30 - Regina   22:30 - Poveştiri de
noapte   23:00 - Cancan.ro   23:30
-  Engaged and Underaged   00:00
- Poveştiri adevărate

07:00 - Te iubesc la
infinit   08:30 -
Savoarea Greciei
09:00 - Iubeşte-te
aşa cum eşti   11:00

- Hot in Cleveland   12:00 - Aman-
tele   13:00 - Ally McBeal   14:00 -
Prodanca şi Reghe: Dragoste în
prelungiri   16:00 - Soartă de erou
17:30 - Iubire secretă 19:00 - Dr.
Oz Show   20:00 - Prodanca şi
Reghe: Relaţii internaţionale
21:00 - Dr. House   22:00 - Pe viaţă
23:00 - Amantele   00:00 - Dr.
House

06:00 - Uimitorul
O m - P ă i a n j e n
08:15 - Furia tita-
nilor   09:55 - În-

drăgostiţi   11:30 - Sparkle   13:25 -
Oameni ca noi   15:20 - Tom şi
Jerry: Robin Hood şi ceata lui
16:20 - Detectivii de la Second
Sight   17:45 - Tărâmul făgăduinţei
19:35 - Jimmy şi Hope   20:00 -
Strumfii 2 - Subtitrat   21:45 - Love
Building   23:10 - Fetele   23:45 -
Băieţi frumoşi   00:15 - Urzeala tro-
nurilor

07:00 - Ştiri
Sport.ro   08:00 -
Ştiri Sport.ro
09:00 - Ştiri

Sport.ro   09:10 - Ora exactă în
sport   10:00 - Ora exactă în sport
12:00 - Ora exactă în sport   13:00
- Ştiri Sport.ro   13:10 - Ora exactă
în sport   14:00 - Ştiri Sport.ro
14:10 - Ora exactă în sport   15:00
- Ştiri Sport.ro   16:00 - Ora exactă
în sport   17:00 - Ora exactă în
sport   18:00 - Ştiri Sport.ro   19:00
- Informaţia   20:30 - Spărgătorii de
râs   21:00 - Ştiri Sport.ro   22:00 -
Regii KO-ului   23:00 - Wrestling
SMACK   00:00 - Ştiri Sport.ro

09:30 - Ciclism:
Cursa Amstel Gold,
în Olanda   10:30 -
Snooker: Campio-

natul Mondial, la Sheffield   15:00
- Ciclism: Săgeata Valona   17:15 -
Snooker: Campionatul Mondial, la
Sheffield   00:00 - Ciclism: Săgeata
Valona

06:00 - Ştirile diminetii
09:40 - Daily Income
10:00 - Previziunile
zilei   11:00 - Se întâm-
plă în Romania   12:00

- Ştiri   13:00 - Se întâmplă în Ro-
mania   14:00 - Ştiri    15:00 - Esen-
ţial   17:00 - 100 de minute   18:45
- La ordinea zilei   20:30 - Subiectiv
21:30 - Sinteza zilei    23:15 - În gura
presei    00:00 - Ştiri

07:00 - Realitatea de la
fix   08:00 - Realitatea
de la fix   09:00 - Reali-
tatea de la fix   10:00 -
Realitatea de la fix
11:00 - Realitatea de la

fix   12:00 - Realitatea de la fix   13:00
- Fabrica   14:00 - Lifetime News
15:00 - Lifetime News   16:00 -
Newsroom   18:00 - Realitatea de la
fix   18:30 - Deschide lumea   20:00 -
Prime Time News   21:00 - Realita-
tea zilei   22:00 - Jocuri de putere
00:00 - Realitatea de la fix

06:50 - Bear Grylls:
Evadare din infern
07:40 - Supravieţuire
în doi   08:35 - Cum

se fabrică?   09:30 - Cum se fabrică?
10:00 - Goana după aur   11:00 -
Aurul din jungla   12:00 - În viteza a
cincea   13:00 - Maşini clasice restau-
rate   14:00 - Motociclete americane
15:00 - Viaţă la capătul lumii   16:00
- Porter Ridge   16:30 - Petrolul din
curtea casei mele   17:00 - Regii lici-
taţiilor   17:30 - Comoara din con-
tainer   18:00 - Bagaje la licitaţie
18:30 - Vânătorii de licitaţii   19:00 -
Cum se fabrică?   20:00 - Drumul
nestematelor   21:00 - Căutătorii de
aur din Marea Bering   22:00 - Febra
aurului   23:00 - Viaţă capatul lumii
00:00 - Trenuri în Alaska
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Nervozitatea v-ar putea

pune în situaţii neplăcute, mai ales în
cămin. Vă recomandăm să vă păstraţi
calmul şi să terminaţi ce aţi început.
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţa aveţi de făcut
mai multe drumuri scurte, în interes
personal. Sunteţi mai sensibil decât
de obicei şi aveţi tendinţa să exageraţi. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunteţi plin de energie şi
idei. Sunteţi apreciat în societate. Din
cauza entuziasmului, riscaţi să depă-
şiţi anumite limite. Nu provocaţi dis-
cuţii în contradictoriu! 
RAC (22.06 - 22.07)

Aveţi ocazia să obţineţi cu
uşurinţă mici câştiguri financiare, dar
vă recomandăm să fiţi prudent şi să
evitaţi speculaţiile.  
LEU (23.07 - 22.08)

Sunt favorizate întâlnirile
de afaceri şi relaţiile cu cei apropiaţi.
Dimineaţa vă întâlniţi cu o persoană
pe care nu aţi văzut-o de mult şi sun-
teţi plăcut impresionat. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

S-ar putea să aveţi mici di-
ficultăţi în cămin, dar se vor rezolva
rapid. Puteţi să detensionaţi atmos-
fera cu o vorbă bună.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

O problemă sentimentală
din trecut poate reveni în actualitate.
Nu este exclus să vă certaţi cu parte-
nerul de viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Problemele sentimentale
cu care vă confruntaţi ar putea să vă
creeze o stare de confuzie. Vă sfătuim
să nu încercaţi să vă descurcaţi singur.
Apelaţi la prieteni! 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

S-ar putea să primiţi mu-
safiri din altă localitate sau să mer-
geţi în vizită la rude. O persoană
mai în vârstă din familie vă dă sfa-
turi utile într-o problemă sentimen-
tală. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Nu este o zi favorabilă că-
lătoriilor de afaceri sau investiţiilor.
Apatia şi absenţa simţului practic vă
pot conduce la deziluzii şi la eşecuri. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

O rudă apropiată vă cere
un împrumut. Vă sfătuim să o aju-
taţi, pentru că este vorba despre o
problemă de sănătate. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Este o zi favorabilă studiu-
lui. Comunicaţi mai uşor cu cei din
jur şi puteţi câştiga bine din tran-
zacţii comerciale.

HOROSCOP

Kiss Fm

7:00 CRONICA
C Â R C OTA Ş I-
LOR Mihai Găinuşă şi Oana Paras-
chiv 10:00 KISS MUSIC Andreea
Berghea 13:00 KISS MUSIC Alice
Tudor 16:00 KISS MUSIC An-
dreea Remetan 19:00 KISS KISS
IN THE MIX Olix & DJ Yaang 

Ora 20.30 - Jumper : 
Oriunde, oricând
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VREMEA AZI 
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sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 10%  şanse de precipitaţii

Maxima: 23°c         Minima: 11°c

Umiditate: 70%
a
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EURO 4,4660

USD 3,2356

100 Forinţi 1,4522

Caută GnV în Carei şi Tăşnad!
- benzinăria MoL (Bulevardul 25 Octombrie)
- magazinele Ludy (cart. Mihai Viteazu şi str. Căplenilor)
- magazinul edex (Calea Armatei Române)

- Magazinul Bikfalvi ( fostul sediu UDMR, de pe Aleea
Constructorilor)
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Tăşnad

Peste 720 de miei sacrificaţi
în Piaţa de vechituri de Paşte
8 În acest an au fost sacrificaţi cu aproape o sută de miei mai
mulţi decât anul trecut

De Paştele anului 2014, la
punctul special amenajat
în Piaţa de vechituri au

fost sacrificaţi peste 720 de miei,
cu aproape o sută mai mulţi decât
de Paştele anului trecut. Cei mai
mulţi miei, peste 300 la număr,
au fost sacrificaţi de Vinerea
Mare.

Potrivit datelor furnizate
de directorul direcţiei Sanitar-Ve-
terinare şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor (dSVSA) Satu Mare,

Nicolae dumuţa, în perioada pre-
mergătoare Paştelui la punctul spe-
cial amenajat în Piaţa de vechituri
au fost sacrificaţi 724 de miei. Faţă
de anul trecut, când în total au fost
sacrificaţi 638 de miei, din care 111
de Paştele catolic şi 527 de cel or-
todox, în acest an au fost sacrificaţi
cu 86 mai mulţi. “Ne surprinde şi
pe noi numărul mare de miei sacri-
ficaţi în acest an. Nu ne aşteptam la
atât de mulţi. din fericire, pe du-
rata perioadei de sacrificare nu au
fost înregistrate evenimente deose-
bite”, a mai punctat Nicolae du-
muţa.

Pe zile, cei mai mulţi miei,
306 la număr, au fost sacrificaţi în Vi-
nerea Mare, urmaţi de cei 238 sacrifi-
caţi joi, în timp ce miercuri au fost
sacrificaţi 128, sâmbătă - 46 iar marţi,
în prima zi, doar 6. 

Numărul mieilor vânduţi în
această perioadă în Piaţa de vechituri
a fost mult mai mare. Mulţi sătmăreni
nu au mai avut răbdare să stea cu mieii
la rând la scrificat şi i-au dus acasă vii,
imediat după ce au fost cumpăraţi.
Potrivit unor estimări, în săptămâna
premergătoare sărbătorilor pascale
din acest an, în Piaţa de vechituri au
fost vânduţi circa o mie de miei.

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

În preajma sărbătorilor
pascale, castorică cel ratat a pus
la cale un şantaj, care evident a
eşuat. rozătorul, care după miros
ai zice că e rudă apropiată cu di-
horul, a sărit la beregata unui pri-
mar din Sătmar. conform
obiceiului său de dilău, castorel
cel tembel a formulat o interpe-
lare care s-a dorit devastatoare.
Spre ghinionul său, a fost de-a
dreptul penibilă şi pur şi simplu
penală. Înainte de a o prezenta,
deşi nimeni nu era curios de ea,
castorică cel complexat de dota-
rea sa anemică a trimis-o presei.
A sperat că primarul luat în vizor
de vreun ziarist va fi anunţat. ro-
zătorul diliu şi zbanghiu a aştep-
tat ca un rahat să fie contactat.

cu primarul repede s-ar fi împă-
cat în schimbul unui miel, chiar
şi retardat ca el. Însă şantajul a
eşuat, căci primarul nu s-a lăsat
intimidat de un asemenea de-
mers de rahat. castorică n-a pri-
mit mielul visat şi mult aşteptat.
Astfel că a fost obligat să colinde
pe la uşile sătmărenilor ca un
bou, cerşind un vin şi un ou. Spre
disperarea sa de rozător ratat, ni-
cărieri carne de miel n-a degus-
tat. Foc şi pară este supărat că
ordinarul şantaj într-un mod atât
de penibil a eşuat. oricum, nu ne
puteam aştepta la altceva de la un
asemenea castor delator, şanta-
jist şi calomniator, cu mintea is-
chemică şi cu dotarea ruşinos de
anemică.

A se trata acest material ca şi un pamflet, mult mai comic decât personajul tragic din el.

Ce nu face Castorel 
pentru un amărât de miel

Poliţiştii Secţiei 6 Tăşnad
au fost sesizaţi luni de un bărbat
în vârstă de 75 de ani despre fap-
tul că o persoană de sex masculin
necunoscută a încercat să-i sus-
tragă din grădina gospodăriei
calul, încercând să fugă călare pe
acesta. Tânărul a fost oprit de
către vecinii părţii vătămate. oa-
menii legii au stabilit identitatea
tânărului, acesta fiind Petru G.,
din judeţul Sălaj. Prejudiciul cau-
zat, de aproximativ 4000 lei, a fost
recuperat, calul fiind restituit pro-
prietarului. Tânărul este cercetat
în stare de libertate sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de tentivă de
furt.

Pavel Prodaniuc 

Lucrătorii din cadrul In-
spectoratului de Poliţie al Judeţului
(IPJ) Satu Mare au fost solicitaţi
luni să intervină pentru a aplana trei
scandaluri izbucnite în judeţ. Astfel,
la Turulung, o femeie a sesizat Poli-
ţia despre faptul că un bărbat în vâr-
stă de 37 de ani, aflat sub influenţa
băuturilor alcoolice, a pătruns în lo-
cuinţa femeii, având asupra sa o
coasă şi după ce a  spart uşa de acces
în locuinţă , le-a provocat soţului şi
cumnatului acesteia răni superficiale
prin tăiere. cele două victime au
fost transportate la Spitalul Judeţean
Satu Mare pentru a li se acorda în-
grijiri medicale. Agresorul s-a ales cu
dosar penal pentru săvărşirea infrac-
ţiunilor de lovire sau alte violenţe,
violare de domiciliu şi distrugere. 

Un alt scandal a avut loc în
localitatea Hrip, unde, tot pe fondul
consumului de alcool, Vasile r. l-a

lovit pe Nicolae P. cu un ciocan în
zona capului, după ce cel de–al doi-
lea l-ar fi lovit cu palmele pe primul.
Bărbatul a fost transportat la Spita-
lul Judeţean Satu Mare, unde medi-
cii au stabilit că leziunile suferite nu
i-au pus viaţa în pericol. 

Tot luni, pe păşunea de la
marginea satului Ady endre a avut
loc o altercaţie, în cadrul căreia un
tânăr în vârstă de 25 de ani i-a apli-
cat mai multe lovituri cu pumnul în
zona feţei şi pe corp unui tânăr de 18
ani, provocându-i leziuni.Victima a
fost transportată la Spitalul Judeţean
Satu Mare unde a rămas sub supra-
veghere medicală. Incidentul s-a
produs pe fondul consumului de al-
cool şi a unei stări conflictuale inter-
venite între cei doi. Agresorul este
cercetat sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de lovire şi alte violenţe.

Pavel Prodaniuc

Sălăjean prins
cu calul furat de
la un sătmărean

atacaţi cu coasa în propria casă

record. Cei mai mulţi miei au fost sacrificaţi în Vinerea Mare

Florin Dura
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