
Un negreştean şi-a ucis 
mama cu sânge rece în Italia
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EvEniMEnT
Seară de 

culoare la 
Fashion’s 

Night Out

Traian Băsescu nu poate trăi
decât din scandal. Conflic-
tele sunt hrana lui de zi cu

zi. Trecut pe linie moartă de adver-
sarii  politici dar şi de foştii săi prie-
teni, având parte şi de un imens
scandal în fața porții sale ( dosarul
DNA Mircea Băsescu-Bercea
Mondial), Băsescu a ticluit o nouă
diversiune. S-a agățat de proiectul
Guvernului de micşorare a CAS,
lucru cerut insistent de ani de zile
de mediul de afaceri, ca o măsură
de relaxare fiscală şi a provocat, ar-
tificial,  un nou scandal. Asta, pen-
tru că mai toți îl ocoleau, mai
nimeni nu-l mai băgau în seamă.
Zilele trecute Băsescu  primise o lo-
vitură în plex tocmai de la Mihai
Răzvan Ungureanu, fostul său co-
laborator, care  a avut curajul să-i
spună în față că singurul lucru bun
pe care mai poate să îl facă este...să
nu facă nimic. 

Mai mult, Ungureanu l-a
rănit la...bărbăție, când i-a spus că,
din motiv de Elena Udrea,  nu prea
mai este om de stat, ci...doar om.
Aşa că, măcar din orgoliu, să-şi
arate bărbăția...de stat, Băsescu a
sărit la beregata lui Victor Ponta.

continuare în pagina 2

Draxlmaier mai anga-
jează 500 de persoane
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Editorial

Scandalul 
de zi cu zi cu…
Traian Băsescu

cotidianul sătmărenilor
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MariuS oproiu

acţiune de amploare
a poliţiştilor în judeţ 

Vilsbiburg, 12 iulie 2014
- cu mare spirit de luptător, echipa
din Satu Mare a castigat sambata
turneul de fotbal organizat in inc-
inta bazei sportive TSV Vils-
biburg.

O finala împotriva
echipei de fotbal Dräxlmaier din
Polonia, la pauza Satu Mare con-
ducea cu 2-0, iar dupa pauza noul

intrat Kirner János a realizat dubla
si a facut rezultatul final de 4-0.
"Suntem foarte fericiti şi mândri ca
am reusit sa ne atingem obiectivul
stabilit, sa câştigam acest turneu", a
declarat căpitanul echipei Zsolty
Maiorciac. Faza de pregătire in-
tensa, de doi ani, cu antrenamente
săptămânale au dat roade. 

SPORT - pag. 9

Satu Mare câștigă Cupa Mondială
Dräxlmaier

Efectivele de animale au scăzut 
în prima jumătate a anului

În primele şase luni ale
acestui an s-a constatat o scădere
destul de semnificativă a efective-
lor de animale în judeţul Satu
Mare. Cu excepţia ovinelor şi a pă-
sărilor, la toate celelalte categorii
de animale numărul lor a scăzut,
potrivit datelor furnizate de Direc-
ţia Sanitar-Veterinară şi pentru Si-
guranţa Alimentelor (DSVSA)

Satu Mare. Demn de remarcat este
şi faptul că marea majoritate a ani-
malelor din judeţ se află în gospo-
dăriile populaţiei şi doar o mică
parte sunt crescute în ferme profe-
sionale. 

Cele mai semnificative
scăderi de efective sunt înregis-
trate la bovine şi porcine. 
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Diplomele, gestionate sută la
sută de Ministerul Educaţiei

Ministrul Educaţiei,
Remus Pricopie, a declarat, pen-
tru MEDIAFAX, că Executivul
a aprobat hotărârea prin care  di-
plomele sunt gestionate sută la
sută de Ministerul Educaţiei
Naţionale, care are astfel “man-
dat legal, oficial”, să înceapă ti-
părirea actelor de studii.
“Miercuri a trecut, în şedinţa de
guvern, o hotărâre prin care di-
plomele sunt gestionate de Mi-

nisterul Educaţiei Naţionale
sută la sută şi vor fi tipărite de
Imprimeria Naţională. Avem
mandat legal, oficial, să proce-
dăm la tipărirea diplomelor”, a
spus ministrul Educaţiei. Prico-
pie nu a estimat o dată de la care
va începe tipărirea diplomelor,
dar a precizat că demersurile au
început. Candidaţii care au pro-
movat bacalaureatul anul acesta
vor primi adeverinţe.
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENŢII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

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
Vineri, 18 iulie  2014

ziua 199 a anului

Femeia e forţa motrică a vieţii.
Bărbatul e doar cheia de contact.

(Valeriu Butulescu)

Soarele răsare la 5 și 43 de mi-
nute, apune la 20și 56 de minute.

urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Mc. Emilian de la
Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc.
Iachint, Pavel și Valentina
romano - catolic - Ss. Frederic,
ep.; Emilian din Durostorum, m.
greco - catolic - Sf. M. Emilian
din Durostorum

1976 - Gimnasta Nadia Comă-
neci (14 ani) obţine primul
punctaj de 10 din istoria Jocuri-
lor Olimpice. 

REPERE CULTURALE

Flori cu rouă pentru Vasile Borota!

Teodor curpaş

Mărturia mea vorbeşte de-
spre cel care a fost minunatul fot-
balist al “Olimpiei” cea de aur,
Vasile Borota. Au trecut destul de
mulţi ani de când Bunul Dum-
nezeu l-a luat la El. Citeam în
“Informaţia” cuvintele de durere ale
familiei şi m-au podidit lacrimile.
De ce? Mi-a fost jucător şi a slujit
“Olimpia”  cu dăruire şi pasiune rar
întâlnită. Un mijlocaş care
cuprindea întreg terenul, fiind atât
de util echipei. Mi-aduc aminte că
am învins-o pe Dinamo, aici la Satu
Mare, şi după meci, antrenorul
”călător” ne-a chemat la spital unde
era “bolnavul închipuit” cu dureri
de şale şi văzându-ne în jurul lui, a

început să facă analiza meciului,
după minutele transmise de N.
Soare la radio. Prima observaţie a
fost adresată lui Borota: “Unde ai
fost când a tras Custov la poartă?”
Vasile a pus capul în pământ, iar
Gogu Iancu i-a răspuns ironic: “Era
la o cafea, meştere!” Tăcerea lui V.
Borota a demonstrat şi atunci o
educaţie aleasă a unui om cu re-
spect, un om civilizat, ordonat şi cu
mult bun simţ. Aşa a fost mereu!

Aşa a rânduit Măritul ca
în această frumoasă echipă să existe
Borota, cu un suflet imens, cu o
putere de a rezista două reprize ju-
cate într-un tempo puternic, cu o
voinţă de invidiat. Avea ceva
comun în joc cu Naom! N-a apucat
să se bucure de scurgerea
nesfârşitului timp chiar cu o
cumpănă de neguroase şi
înşelătoare vremi să se nască din
sămânţa veşniciei, aşa puternic cum
a fost , prin faptele sale, dar a rămas
viu în inimile celor care l-au aplau-
dat duminică de duminică pe sta-
dionul sătmărean. Şi n-au fost
puţini! Multă lume îl aprecia şi-l
aplauda la intervenţiile sale, de
ultim moment, alături de Knoblau.
Tocmai priceperea în intervenţiile
sale, fermitatea sa de a lămuri pe
deplin lucrurile din teren l-a înno-
bilat şi l-a înălţat, încât caracterul
uman al lui Borota i-a dat mereu
putere! I-a dat şi-i dă şi acum re-
spectul ce i se cuvine din partea
celor mulţi care au iubit o

“Olimpie” care şi-a făcut cu
prisosinţă datoria faţă de un public
ce trăia pentru ea! Nu are
“Olimpia” o istorie atât de bătrână
şi, tocmai de aceea, noi care am
trăit-o în gloria sa o înţelegem şi n-
o putem uita niciodată, aşa cum nu-
i uităm pe niciunul dintre bravii
jucători din ’74-’80. S-au dus dintre
noi o serie de mari fotbalişti:
Bathori I, Bocşa, Borota, Marcu,
Helvei, Ghencianu, Feher. Să-i
odihnească Dumnezeu în pacea
Sa! Parcă-i văd în vestiar, înaintea
intrării în teren. Încercam să-mi
sting emoţiile examenului ce-l
dădeam în faţa a 16-18.000 de
spectatori. Mă ascultau cu atenţie
şi le mulţumesc acum, tuturor, că
m-au înţeles ani în şir!

Este, pentru mine,
onorantă această aducere aminte,
alături de familia lui Borota, de-
spre un om pe care l-am stimat
pentru omenia sa, pentru com-
plexitatea sa, pentru tenacitatea de
care a dat dovadă mereu. A fost un
om al timpului său, care şi-a făcut
datoria implicat profund pentru
gloria acestui club. A fost mereu
mândru de rădăcinile sale, de fa-
milia sa, de bunii şi străbunii săi, a
fost omul de bună tradiţie a
adevăraţilor bărbaţi ai ”Olimipei”,
ai oraşului şi judeţului Satu Mare.
Păcat că azi nu sunt apreciaţi
aceşti bravi componenţi ai echipei
de aur, păcat că uităm de bucuriile
şi faima ce a adus-o judeţului. A

existat un conducător excelent,
care a iubit totul în judeţ, dar n-a
uitat fotbalul, echipa despre care
se vorbea cu admiraţie în toată
România şi nu numai. Vreau să vă
amintesc câteva nume de neuitat:
Staicu şi Czako - antrenori, fraţii
Bathori, Pusztai, Haralambie,
Feher, Szabo, Matei, Pinter,
Bigan, Naom, Popa, Popescu,
Bocşa,  Knoblau, Borota, Marcu,
Gherine, Iancu, Haţeganu,
Mureşan, Bereş, Pop, Goia, Ghen-
cian, Bolba, Helvei, Keizer,
Bereţki, Both, Sabou, Smaran-
dache, Pataki.

Cred că familia lui
Borota este de acord cu mine când
spun: “Când lauzi, nu dai nimic:
recunoşti!”, aşa că ne mână gândul
dincolo de mormânt, în ceruri,
acolo unde Vasile Borota este eval-
uat fără patimă, căci nu lauda, ci
recunoştinţa m-au îndrumat să
îmbin gândul meu despre Vasile în
câteva cuvinte de reflecţie la 16
iulie ce ne-a adus atâta tristeţe în
suflete! Spun aceste lucruri, sigur,
din partea întregului lot al
“Olimpiei” rămas în viaţă. Cu
toţii au strâns în această zi, în cupa
amintirilor, flori frumos colorate,
culese din suflete, cu câteva
mărgele de rouă din esenţele tari
ce definesc o personalitate
puternică, cum a fost Vasile
Borota!
Dumnezeu să-l odihnească 
în pacea Sa!
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Și cum putea să facă acest lucru
decât într-un mod nedemn, chiar
josnic, dând publicității steno-
grama discuțiilor avute la Cotro-
ceni cu premierul și ministrul
Finanțelor pe tema reducerii
CAS. Un fapt fără precedent, ex-
trem de periculos, în modul de
funcționare între cele două mai
importante instituții din țară. De
acum încolo, orice șef de stat,
oricare ar fi acela, poate face pu-
blice discuții private, secrete, în
care implică informații legate de
alte instituții. 

O reacție instinctuală,
fără discernământ, care pune în
pericol buna funcționare a
președinției. De altfel, Traian
Băsescu, în lungul său mandat de
10 ani, a discreditat în mod repe-
tat cea mai înaltă funcție în stat,
cu mult dincolo de atribuțiile
stabilite în Constituție. Acesta a

fost motivul pentru care Băsescu
a ținut să controleze Curtea
Constituțională, tocmai pentru
a-și face de cap. Nu demult a fost
de neînțeles decizia CCR pri-
vind nesancționarea șefului sta-
tului care a făcut, pe față
campanie PMP, afișându-se cu
un tricou pe care erau
inscripționate însemnele parti-
dului său de suflet. 

De aceea este foarte greu
de crezut că CCR va reacționa
într-un fel sau altul la măsura
total arbritară a lui Băsescu de a
publica stenogramele discuțiilor
avute cu Victor Ponta și Ioana
Petrescu pe tema CAS. Singurul
lucru bun care ne mai rămâne
este să așteptăm până la toamnă
se se finalizeze mandatul lui Bă-
sescu, iar conducerea acestei
instituții să fie preluată de un alt
președinte, alt tip de președinte.

Scandalul de zi cu zi cu…
Traian Băsescu
urmare din pagina 1

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ 
Moda va fi la loc de cinste în
cadrul emisiunii de astăzi, Dana
Bud împreună cu invitatele ei vor
fi prezente în studioul Nord Vest
TV pentru a vă face invitaţia ca
astăzi să luaţi parte la o prezentare
de modă cu totul inedită. 

Pentru mai multe detalii
cât şi pentru aflarea programului
marelui eveniment vă invităm să
vă treziţi cu Nord Vest TV pentru
a vă înviora cu noile titluri din
presă cât şi să fiţi la curent cu
evenimentele acestui weekend.
Realizator: Dj Gaby.

ŞCOALA SĂTMĂREANĂ 
O lecţie de viaţă pentru noi toţi 
Astăzi în cadrul ediţiei de la ora
16:00 profesorul Teodor Curpaş
vă invită să o cunoaşteţi pe
Ramona Socolan, responabilă de
proiectul care facilitează însuşirea
limbii engleze de către copiii mici
prin metode avansate aduse din

Statele Unite ale Americii. Vă
invităm să urmăriţi o emisiune
despre educaţie şi tehnologiile ei
pentru a implementa uşurinţa
învăţării limbilor străine în şcoli. 

INCURSIUNE ÎN
COTIDIAN 
OFERTA “GOLDIŞ” 2014-2015 
Prof. univ. dr. GAVRIL
ARDELEAN-prorector şi
director al Universităţii de Vest
VASILE GOLDIŞ ARAD -
Filiala Satu Mare, conf. dr. Mircea
Teodoru - prodecan al Facultăţii
de Ştiinţe Economice şi lect. dr.
SIMONA MACARIE -
responsabil Specializarea
PEDAGOGIE, ne vor prezenta
în ediţia specială a emisiunii
UNIVERSITARIA , difuzată
astăzi la NORD VEST TV , de la
ora 20.45, informaţii detaliate
despre oferta universitară
GOLDIŞ 2014 - 2015.
Realizator: Dumitru Ţimerman.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240
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Judeţul, sub blocada totală a poliţiştilor
8Poliţia Română desfăşoară o acţiune de amploare în judeţele limitrofe frontierei cu statele non-UE

Polițiștii din structurile de
ordine publică, poliţie ru-
tieră, investigaţii criminale,

investigare a fraudelor, poliţie
transporturi, operaţiuni speciale,
criminalitate organizată, acţiuni
speciale, precum și arme, explozivi
și substanţe periculoase
acționează, în sistem integrat,
pentru prevenirea faptelor ilegale
și impunerea legii. Acţiunea are
loc în perioada 16-19 iulie pe raza
județelor de pe frontiera cu statele
non-Ue, respectiv Satu Mare, Ma-
ramureș, Suceava, Botoșani, Iași,
Vaslui, Galaţi, Caraș-Severin, Me-
hedinţi și Timiș. Structurile teri-
toriale de poliție sunt îndrumate
și sprijinite de ofițeri specialiști
din cadrul direcțiilor centrale din
Inspectoratul General al Poliției
Române.

Controale pe toate
liniile

În cadrul acţiunii, poliţiştii
rutieri acţionează pentru combate-
rea cauzelor generatoare de acci-
dente de circulaţie, respectiv
nerespectarea regimului legal de vi-
teză, a regulilor privind timpii de
conducere, odihnă şi repaus a con-
ducătorilor de vehicule destinate
transporturilor rutiere publice de
mărfuri şi persoane. Totodată, veri-
fică legalitatea acestor transporturi,
acestea fiind cauze generatoare la
nivel naţional. Poliţiştii de investi-
gare a fraudelor acţionează pentru
combaterea actelor de contrabandă
şi evaziune fiscală cu tutun şi alte
produse accizabile. Poliţiştii specia-
lizaţi în investigaţii criminale previn
şi combat faptele antisociale, verifică
respectarea obligaţiilor ce le revin
persoanelor care au comis infrac-
ţiuni, pe durata controlului judiciar,
controlului judiciar pe cauţiune sau
arestului la domiciliu, precum şi
pentru prinderea persoanelor urmă-

rite în temeiul legii. Pentru menţi-
nerea ordinii şi liniştii publice, pre-
venirea şi combaterea infracţiunilor
comise în stradă, în baruri ori disco-
teci, în pieţe agroalimentare şi târ-
guri, poliţiştii vor institui filtre şi vor
efectua controale.

Poliţiştii de la transporturi
sunt prezenţi în trenurile de călători
naţionale şi internaţionale, precum
şi în staţiile de cale ferată, unde, îm-
preună cu structurile de control abi-
litate, acţionează pentru combaterea
călătoriilor frauduloase, furturilor,
comerţului ilegal şi altor fapte pe-
nale. Activităţile vizează şi depista-
rea şi sancţionarea persoanelor care
încalcă regimul armelor, muniţiilor

şi materialelor explozive, regimul vâ-
nătorii şi protecţiei fondului cinege-
tic. Poliţiştii structurilor de arme,
explozivi şi substanţe periculoase ve-
rifică condiţiile de depozitare şi de
asigurare a securităţii armelor şi mu-
niţiilor deţinute de persoanele fizice
şi juridice.

Sute de amenzi
pe şosele

Poliţiştii rutieri sătmăreni
au acţionat în colaborare cu zece po-
liţişti rutieri bihoreni pe raza jude-
ţului şi a municipiului Satu Mare
pentru prevenirea evenimentelor ru-
tiere şi combaterea cauzelor genera-

toare de accidente. În cadrul acţiunii
desfăşurate miercuri au fost reţinute
şase permise de conducere pentru
nerespectarea regimului legal de vi-
teză, consum de alcool, neacordarea
priorităţii de trecere pietonilor şi
efectuarea unor depăşiri neregula-
mentare. De asemenea, au fost apli-
cate 525 contravenţii, din care 243
pentru nerespectarea regimului legal
de viteză, element care reprezintă
principala cauză generatoare de ac-
cidente la nivelul judeţului Satu
Mare. Valoarea amenzilor aplicate se
ridică la 57.000 lei. 

Acţiuni împotriva
contrabandei cu ţigări

Poliţiştii de investigare a frau-
delor au acţionat pentru combate-
rea actelor de contrabandă, fiind
ridicate în vederea confiscării 2.300
fire ţigarete de contrabandă şi au
fost constatate două infracţiuni. Po-
liţiştii sătmăreni au depistat pe
strada Martirilor Deportaţi din mu-
nicipiul reşedinţă de judeţ un băr-
bat, în vârstă de 43 de ani, care avea
asupra sa cantitatea de 1.160 fire ţi-
garete, de diferite mărci, de prove-
nienţă din Ucraina. În cauză se
efectuează cercetări pentru săvârşi-
rea unei infracţiuni asimilată infrac-
ţiunii de contrabandă. 

Şi poliţiştii Secţiei Ne-
greşti Oaş au identificat o localnică
din Racşa, în vârstă de 50 de ani,
care deţinea cantitatea de 800 fire
ţigarete de diferite mărci, prove-
nienţă Ucraina. În cauză se efec-
tuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de deţinerea
bunurilor care trebuie plasate sub
un regim vamal, cunoscând că aces-
tea provin din contrabandă sau sunt
destinate săvârşirii acesteia. Persoa-
nele sunt cercetate în stare de liber-
tate, în ambele cazuri cantităţile de
ţigarete au fost ridicate în vederea
confiscării.

Două maşini furate,
identificate de
poliţişti

Poliţiştii Serviciului de Inves-
tigaţii Criminale, în urma verificărilor
efectuate şi a muncii specifice desfăşu-
rate, au depistat miercuri autoturismul
marca Volkswagen Passat, aflat în pose-
sia unui bărbat în vârstă de 51 ani, din
municipiul Carei. Autoturismul figu-
rează ca fiind urmărit de către autorită-
ţile ruse şi face obiectul unei cauze
penale în care se desfăşoară cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de tăi-
nuire la furt. În continuare se desfăşoară
activităţi în vederea clarificării situaţiei
juridice a acestuia.

Tot în cadrul acţiunii, în
urma investigaţiilor efectuate de către
poliţiştii de investigaţii criminale sătmă-
reni, în colaborare cu cei din Livada, au
identificat un minor, în vârstă de 16 ani,
care în noaptea de 15/16.07.2014 ar fi
sustras auturismul marca VW Golf pe
care l-ar fi condus, apoi l-ar fi abando-
nat. Se efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunilor de furt calificat
şi conducerea unui autovehicul pe dru-
murile publice fără a poseda permis de
conducere. 

Urmăriţi general, săltaţi 
Totodată, au fost puse în apli-

care mandate de executare a pedepsei
cu închisoarea de către poliţiştii Servi-
ciului de Investigaţii Criminale. Astfel,
au fost depistaţi şi încarceraţi doi băr-
baţi, respectiv Anton V., în vârstă de 35
ani, din judeţul Satu Mare, care poseda
mandat de executare a pedepsei, fiind
condamnat la patru ani închisoare pen-
tru comiterea infracţiunii de tâlhărie, şi
Csaba V., în vârstă 37 ani, care poseda
mandat de executare a pedepsei închi-
sorii, fiind condamnat la 2,3 ani închi-
soare pentru comiterea infracţiunii de
violare de domiciliu. Persoanele încar-
cerate urmează a fi transferate în peni-
tenciar, unde îşi vor ispăşi pedeapsa. 

PAVeL PRODANIUC

ACŢIUNE. Poliţiştii au luat la puricat tot judeţul în vederea identificării ilegalităţilor

În data de   25.07.2014  la Cabinet
Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_____________________________
In fiecare  Joi    de la ora  17:00   la Cabi-
net Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
____________________________
În data de  24.07.2014  la  Cabinet
Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru per-
soanele cu venituri sub 700 lei (Do-
vada se face cu  adeverinţă  sau cupon
de pensie).
____________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru per-
soanele cu venituri sub 700 lei (Do-

vada se face cu  adeverinţă  sau cupon
de pensie).

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi    între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va
consulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
____________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între
orele  11:00- 13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

Programari 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
consulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
____________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri  înce-
pând  cu   orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 

Medic  primar medicină internă,
competenţă în ecografie abdomi-

nală, ecografie vasculară, ecografie
tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
_____________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Hu-
mulesti nr.2 (Cartier Solidaritatii) zilnic
între orele   8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică
Consultatii gratuite cu Biletul de Trimi-
tere de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
_____________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri
începând cu orele 15:00, 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 11:00 şi 13:00, la Cabinet
Dr. Coica va consulta

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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draxlmaier Satu Mare îşi va
extinde în continuare ca-
pacitatea de producţie, în-

cadrând încă 500 de angajaţi până
la finele anului, au anunţat ieri re-
prezentanţii conducerii grupului
draxlmaier din Germania, cu oca-
zia organizării zilei porţilor des-
chise pentru presa locală şi
regională. Cu această ocazie, jurna-
liştii sătmăreni au aflat informaţii
detaliate despre activitatea fabricii,
despre etapele extinderii, valoarea
investiţiei, modul în care se fac an-
gajările şi drepturile de care bene-
ficiază salariaţii sătmăreni. La
întâlnirea cu jurnaliştii sătmăreni
au participat şi şeful de producţie
al draxlmaier Group, Ulrich Lu-
beck, respectiv şeful departamen-
tului financiar al grupului, Claus
Fockersperger.

Fabrica din Satu
Mare, cea mai mare

Grupul Draxlmaier, fon-
dat în 1958, cu sediul în Germa-
nia, furnizează celor mai

importanţi producători de auto-
mobile sisteme de cablaje mo-
derne, interioare luxoase şi
componente electrice şi electro-
nice, a arătat şeful de producţie
pentru Europa de Est al compa-
niei, Maximilian Feldmeier.
Draxlmaier are peste 50.000 de
angajaţi în mai mult de 60 de fa-
brici în peste 20 de ţări. Acesta a
adăugat că există aceleaşi stan-
darde de lucru în fabricile grupu-
lui din întreaga lume. De
asemenea, în toate fabricile este
cerut acelaşi profesionalism din
partea tuturor angajaţilor. Fabrica
din Satu Mare este singura din ca-
drul grupului care produce cablaje
de înaltă tensiune, cablaje ce re-
prezintă viitorul industriei auto, a
arătat directorul tehnic al fabricii
Draxlmaier Satu Mare, Ioan Ho-
drea. Acesta a accentuat faptul că
fabrica din Satu Mare este cea mai
mare din cadrul grupului, având
peste 7.000 de angajaţi, şi livrează
produse pentru companiile Mer-

cedes şi Porsche.
Peste 1.000 de anga-
jări, urmează încă 500

În perioada ianuarie 2013 -
iunie 2014, adică în decurs de un an
şi jumătate, Draxlmaier a angajat
peste 1.000 de persoane la Satu
Mare, a arătat directorul de resurse
umane pentru România al compa-
niei, Nicoleta Carlugea. Angajările
au avut un impact social major, rata
şomajului scăzând cu 0,79% la nive-
lul judeţului nostru, situându-se în
prezent la 4,17%. Draxlmaier va an-
gaja încă 500 de montatori suban-
samble şi maiştri în producţie la
fabrica din Satu Mare până la sfârşi-
tul anului. Aceştia vor beneficia, la
fel ca şi restul salariaţilor, de tichete
de masă, bonusuri anuale, bonusuri
de performanţă, transport gratuit
sau parţial subvenţionat, servicii me-
dicale gratuite de prim-ajutor, pre-
cum şi de plata orelor suplimentare.
Fabrica mai asigură angajaţilor acce-
sul gratuit la săli de sport, finanţează

echipa de fotbal a unităţii şi organi-
zează anual un concurs de pescuit
pentru ei. Managerul de resurse
umane al Draxlmaier Satu Mare,
Oana Sferle, a prezentat modul în
care se fac recrutările şi angajările.
CV-urile se pot depune la sediul uni-
tăţii de producţie Draxlmaier Satu
Mare, situat pe strada Vulturului
nr.34.

Unul din cei cinci repre-
zentanţi ai salariaţilor, aleşi cu man-
dat de doi ani, Ioan Câmpean, a
arătat că, în urma negocierilor cu
conducerea fabricii, angajaţii au ob-
ţinut o mărire salarială de 6% pentru
acest an.

Draxlmaier cere
stabilitate şi
predictibilitate

Şeful de producţie pentru
Europa de Est al companiei, Maximi-
lian Feldmeier, a declarat că Draxlma-

ier, în calitate de investitor, are nevoie
de suportul autorităţilor locale şi cen-
trale pentru a se putea dezvolta la Satu
Mare. Draxlmaier are nevoie de două
lucruri importante, stabilitate şi predic-
tibilitate în domenii precum legislaţia
muncii şi fiscalitate. Un alt factor im-
portant îl constituie infrastructura,
care priveşte nu numai reţeaua de dru-
muri şi autostrăzi pentru transportul
mărfurilor, ci şi reţeaua rutieră necesară
transportului angajaţilor. Draxlmaier a
investit peste 30 de milioane euro în
dezvoltarea capacităţii de producţie a
fabricii din Satu Mare în decursul ulti-
milor doi ani. Investiţia a fost determi-
nată de calitatea superioară a
produselor fabricate la Satu Mare, a
adăugat Maximilian Feldmeier.

În continuare, jurnaliştii săt-
măreni au vizitat o linie de producţie
din fabrică. Directorul tehnic Ioan
Hodrea a prezentat procesul de pro-
ducţie, respectiv modul concret în care
se fabrică un sistem de cabluri pentru
autoturisme.

SzaSz Lorand

Draxlmaier mai angajează 500 de persoane
până la sfârşitul anului
8Compania a investit în ultimii doi ani 30 milioane euro în extinderea fabricii din Satu Mare

ANUNŢ. Staff-ul Draxlmaier a prezentat investiţiile de extindere a fabricii din Satu Mare

Directorul tehnic Hodrea a prezentat componentele unui sistem de cabluri

Una din liniile de producţie ale Draxlmaier Satu Mare
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În primele şase luni ale acestui
an s-a constatat o scădere des-
tul de semnificativă a efective-

lor de animale în judeţul Satu
Mare. Cu excepţia ovinelor şi a pă-
sărilor, la toate celelalte categorii
de animale numărul lor a scăzut,
potrivit datelor furnizate de Di-
recţia Sanitar-Veterinară şi pentru
Siguranţa alimentelor (DSVSa)
Satu Mare. Demn de remarcat este
şi faptul că marea majoritate a ani-
malelor din judeţ se află în gospo-
dăriile populaţiei şi doar o mică
parte sunt crescute în ferme profe-
sionale. 

Scăderi semnificative
la bovine şi porcine

Cele mai semnificative
scăderi de efective sunt înregistrate
la bovine şi porcine. Astfel, dacă la
începutul anului în judeţ erau înre-
gistrate 47.272 de bovine, după
şase luni numărul acestora a scăzut
cu peste 3.000, ajungând, la finele
lunii iunie, la 44.270 de bovine. De
asemenea, numărul porcinelor a
scăzut cu aproape 4.000 în aceeaşi
perioadă de timp, de la 122.910 la
începutul anului, la 118.986 la
sfârşitul lunii iunie.

Totodată, au mai fost în-
registrate scăderi ale numărului de
efective la cai, de la 8.942 la înce-
putul anului, la 8.251 (-691), la ca-
prine, de la 10.914 la 9.623
(-1.291), a numărului de familii de

albine, de la 25.426 la începutul
anului, la 19.713 la finele lunii
iunie (-5.713), precum şi a ani-
malelor de blană de la 470 la 300
(-170).

Chiar şi câinii şi pisicile
sunt mai puţine. Astfel, dacă la
data de 1 ianuarie în judeţ erau în-
registraţi 51.996 de câini, după şase
luni efectivul acestora a scăzut cu
4.825, ajungând la 47.171. De ase-
menea, s-a redus considerabil şi nu-
mărul pisicilor, de la 14.589 la
începutul anului, la 13.471 la data
de 30 iunie, adică cu 1.118 mai pu-
ţine. 

Efectivele de ovine şi
păsări au crescut

Nu la toate categoriile de
animale s-au înregistrat reduceri în
prima jumătate a acestui an. Spre
exemplu, numărul ovinelor a cres-
cut cu 28.446, de la 204.458 la în-
ceputul anului, la 232.904 la finele
lunii iunie.

 O creştere şi mai specta-
culoasă de efective a fost înregis-
trată la păsări, a căror număr a
crescut cu peste 163.000, de la
1.625.887, la data de 1 ianuarie, la
1.789.138 după primul semestru al

acestui an. De asemenea, efectivele
la iepuri se menţin aproximativ la
acelaşi nivel, circa 15.000 în tot ju-
deţul. 

Peste 87% dintre
animale, crescute
în gospodării

Îngrijorător este faptul
că, dacă exceptăm păsările,
87,77% din efectivul total de ani-
male sunt crescute în gospodăriile
populaţiei şi abia 12.22% în ex-
ploataţii profesionale. Astfel, po-

trivit datelor furnizate de DSVSA
Satu Mare, la data de 30 iunie, din
totalul de 509.950 de capete de
animale existente în judeţ, cu ex-
cepţia păsărilor, doar 62.325 erau
crescute în exploataţii agricole
profesionale, în timp ce în gospo-
dăriile populaţiei erau înregistrate
447.625 de animale. 

Situaţia se schimbă radi-
cal în cazul păsărilor. Astfel, din
totalul de 1.789.138 păsări, în
gospodăriile populaţiei erau cres-
cute doar 435.412 (24,33%), în
timp ce în ferme existau
1.353.726 (75,66%). 

Florin Dura

Efectivele de animale au scăzut în prima
jumătate a anului
8Aproape 90% dintre acestea sunt crescute în gospodăriile populaţiei şi doar o mică parte în fermele din judeţ

STATISTICĂ. Doar puţin peste 10% din numărul total de animale sunt crescute în ferme profesionale

De curând au fost înche-
iate lucrările de extindere a reţelei
de energie electrică pe o serie de
străzi din oraşul Negreşti Oaş.
Primarul Aurelia Fedorca (foto) a
precizat că aceste lucrări erau ne-
cesare.

“Am avut câteva porţiuni
de străzi pe care nu existau aceste
reţele unde sunt atât case mai
vechi cât şi mai recent construite.
În urma lucrărilor de extindere a
reţelei electrice, peste 150 de fa-
milii pot beneficia de aceste faci-
lităţi. De asemenea, a fost extinsă
şi reţeaua de iluminat public pe
aceste străzi”, a precizat edilul şef
al oraşului Negreşti Oaş.

Lucrările de extindere a
reţelei de energie electrică s-au
desfăşurat pe străzile Tineretului,

Zorilor, Victoriei şi Pietrosului.
Costurile acestor lucrări au fost
suportate de la bugetul local. Pri-
marul Aurelia Fedorca a mai pre-

cizat că în scurt timp vor fi dema-
rate lucrările de modernizare a
cartierelor din oraş.

Florin Dura

Extindere de reţea de curent electric la Negreşti

Liber la reabilitarea termică
a peste o sută de apartamente

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, a semnat
ieri contractul privind reabilitarea
termică a unui număr de 124 de
apartamente, valoarea lucrărilor
fiind de peste două milioane de lei.
“Primarul municipiului Satu Mare,
dr. Coica Costel Dorel, a semnat joi,
17 iulie 2014, contractul de
finanţare Măsuri de eficienţă energe-
tică la blocurile de locuinţe, prin care
se vor reabilita termic un număr de
124 de apartamente (44 aparta-
mente situate pe str. Careiului nr.16,
bl.C13; 80 apartamente Drum Ca-
reiului, bl.C12 – bl.C14). Valoarea
contractului este de 2.004.696,26
lei, din care aproximativ 60% sunt
fonduri europene, 20% din bugetul
local al municipiului şi 20% contri-

buţia proprietarului. Executantul lu-
crărilor este SC Electrica Serv Con-
strucţii Civile şi Edilitare SRL”, se
arată într-un comunicat de presă
remis de Primăria Satu Mare. 

Mai mult, marţi, 22 iulie, ur-
mează să fie semnate încă trei con-
tracte prin care vor fi reabilitate
termic un număr de 386 de aparta-
mente. Este vorba despre 154 de
apartamente situate pe Bulevardul
Vasile Lucaciu şi Bulevardul Traian,
98 apartamente situate pe Bulevar-
dul Lucian Blaga şi Bulevardul In-
dependenţei, respectiv 134 de
apartamente de pe Bulevardul Oc-
tavian Goga, Bulevardul Sănătăţii,
Bulevardul Transilvania şi  strada
Zenit.

Ciprian Bâtea

Proba scrisă din cadrul
concursului pentru ocuparea pos-
turilor/catedrelor vacante/rezer-
vate din învăţământul
preuniversitar - sesiunea 2014 va
avea loc luni. Pentru specializările
educatoare şi învăţătoare, indife-
rent de limba de predare, proba se
va desfăşura la Şcoala Gimnazială
“Grigore Moisil” Satu Mare, iar
pentru celelalte specializări la Co-
legiul Naţional “Ioan Slavici”. Re-

partizarea candidaţilor în sălile de
concurs va fi afişată sâmbătă, 19
iulie, la cele două unităţi.Intrarea
candidaţilor în sălile de concurs va
fi permisă în data de 21 iulie 2014
între orele 8.00 şi 9.00.

Astfel, în urma etapelor
anterioare ale mobilităţii persona-
lului didactic, în judeţ au rămas
pentru concurs un număr total de
679 posturi didactice/catedre.
Dintre acestea, 302 sunt catedre

incomplete (fracţiuni de normă) şi
377 sunt posturi didactice/catedre
complete. Dintre posturile com-
plete 305 sunt publicate pentru an-
gajare pe perioadă determinată
(netitularizabile) şi 72 sunt publi-
cate pentru angajare pe perioadă
nedeterminată (titularizabile). În
perioada 7-19 mai, pentru ocupa-
rea acestor locuri s-au înscris 542
candidaţi. 

Florin Dura

Examenul de titularizare va avea loc luni
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Oseară de culoare şi splen-
doare va avea loc azi la cor-
tul de la Hotel Dana 1, în

cadrul evenimentului de modă Fas-
hion’s Night Out, prezentat ieri în
cadrul unei conferinţe de presă
desfăşurată la Hotelul Dana 2. La
întâlnirea cu presa locală au parti-
cipat reprezentantul Zirmer Bud,
Dana Bud, precum şi designerii
vestimentari Ciprian Crăciun,
Ioana Călin, Liana Szilagyi şi Ka-
riklea David. Spectacolul va fi
urmat de un after-pool party la pis-
cina hotelului Dana 1. Intrarea la
Fashion’s Night Out este liberă.

Sătmărenii sunt invitaţi să
participe azi, începând cu ora 21.00,
la o nouă seară de culoare şi splen-
doare în cadrul Fashion’s Night Out.
Potrivit celor declarate de Dana
Bud, evenimentul se va desfăşura la
cortul Hotelului Dana 1 şi va fi urmat
de un after-pool party, iar atmosfera
va fi întreţinută de DJ Roly K. Cu
această ocazie, şase designeri sătmă-
reni şi un magazin îşi vor prezenta
noile colecţii, aceştia fiind Ioana
Călin, Ciprian Crăciun, Cristina
Mureşan, Liana Szilagyi, Ana
Maria Ullmann şi designerul clu-
jean Mihaela Cirlugea, precum şi
magazinul Nina Intim. Cu această
ocazie, Ioana Călin va prezenta ul-
tima colecţie de rochii de mireasă

marca L’atelier Ioana Călin. 
După aceea va urma o pre-

zentare de rochii de seară pentru
femei puternice din cadrul colecţiei
Diva Fashion a designerului Liana
Szilagyi. Ciprian Crăciun va fi pre-
zent cu un stil etno adresat bărbaţi-
lor, din cadrul colecţiei Spencer. Tot
în cadrul evenimentului, vor mai fi
prezenţi Cristina Mureşan cu colec-

ţia Cris Fashion, Ana Maria Ul-
lmann şi designerul clujean Mi-
haela Cirlugea. Seara se va încheia
cu o prezentare de costume de
baie oferită de magazinul NINA.

La reuşita acestui eveni-
ment îşi aduce aportul şi bijuteria
Roza Oro care va pune la dispozi-
ţie podoabele, iar manechinele
care vor îmbrăca frumoasele ţi-

nute vor reprezenta agenţiile de
modă Trust Models şi Gaby’s Mo-
dels. Pentru ca frumuseţea aces-
tora să fie deplină, manechinele
vor fi pregătite în detaliu de Siska
Eniko de la Artist Studio – ma-
chiaj, iar coafurile de către
Aniela Tegzes de la Beauty Salon
Aniela şi Bianca Pop de la Artist
Studio.

PAVEL PRODANIUC

Seară de culoare şi splendoare
la Fashion’s Night Out
8 Şase designeri şi un magazin îşi vor prezenta noile colecţii în cadrul evenimentului care
va avea loc azi

MODĂ. Şase designeri îşi vor prezenta colecţiile la Fashion’s Night Out

Un nou târg 
de adopţie la 
Grădina Romei

Pe platoul din Grădina
Romei se va desfăşura sâmbătă
un nou târg de adopţie a ani-
malelor, organizat de Asociaţia
pentru Protecţia Animalelor
FreeLife Satu Mare . Cu această
ocazie, începând cu ora 10.00,
sunt aşteptaţi să vină cât mai
mulţi sătmăreni cu copii pen-
tru a le găsi celor mici căţeluşul
preferat. Persoanele care vor
adopta căţeluşi vor primi şi
mâncare pentru câini din par-
tea firmei Royal Canin. Toto-
dată, căţeluşii aduşi pentru a fi
adoptaţi au fost vaccinaţi şi de-
parazitaţi, costurile fiind su-
portate de Asociaţia FreeLife.

Pavel Prodaniuc

Licitaţie pentru în-
treţinerea şi repara-
rea semafoarelor
din Satu Mare
Primăria Satu Mare organi-
zează licitaţie pentru repararea
şi întreţinerea semafoarelor şi
indicatoarelor cu LED-uri din
municipiu. Valoarea estimată a
contractului este de
560.625,33 lei, fără TVA.
Ofertele pot fi depuse pe SEAP
până pe data de 5 august, ora
15.00. Locul de depunere a ga-
ranţiei de participare este Pri-
măria Satu Mare, camera 11.
Contractul va fi finanţat din
fonduri bugetare. Documenta-
ţia de atribuire este disponibilă
pe SEAP (www.e-licitatie.ro).

Asociaţia Microregiunea
Tăşnad va desfăşura, în perioada 15
iulie- 14 octombrie 2014, proiectul
“Tăşnad în imagini în judeţele Satu
Mare şi Cluj”.  Proiectul îşi propune să
contribuie la dezvoltarea abilităţilor
fotografice (inclusiv antreprenoriat
creativ) şi a cunoştinţelor legate de
cultura şi turismul local în rândul ti-
nerilor, astfel încât aceştia să poată ac-
ţiona ca agenţi de diseminare a culturii
locale şi de valorizare a potenţialului
turistic al regiunii. Proiectul urmă-
reşte implicarea activă şi voluntară a
tinerilor în dezvoltarea comunităţii
din care fac parte, dialogul intercultu-
ral şi promovarea incluziunii sociale şi
a implicării active ca valori ale Uniunii
Europene.

Obiectivele acestui proiect
sunt formarea unei echipe de 10 tineri
şi stimularea creativităţii acestora în

domeniul fotografic (inclusiv antre-
prenoriatului creativ) precum şi sti-
mularea implicării lor în activităţi de
voluntariat care au ca şi scop promo-
varea turismului cultural din Satu
Mare. Mai exact tinerii vor fi implicaţi
în activităţi de strângere a informaţii-
lor despre obiectivele turistice din
zonă, realizarea de fotografii ale celor
mai importante obiective turistice din
zonă (tabără foto) şi a două expoziţii
foto în Turda şi Tăşnad, organizarea
unui concurs foto având ca şi temă
frumuseţile judeţului Satu Mare, a
unui album foto şi a unui site turistic
despre Satu Mare, realizarea unui card
turistic de reduceri.

Acest proiect este finanţat
de Ministerul Tineretului şi Sportului
prin Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Satu Mare.

Florin Dura

Tăşnadul, prezentat în imagini
în judeţele Satu Mare şi Cluj

Ajuns la cea de a treia edi-
ţie, în cursul acestei săptămâni s-au
derulat o serie de evenimente din ca-
drul Festivalului MedievArtFest
Ardud, care va continua până dumi-
nică. Manifestările au debutat luni
cu cea de a doua ediţie a simpozio-
nului “Voluntari EcoArdud”, iar
marţi, la Liceul Tehnologic Ardud a
avut loc deschiderea Taberei de crea-
ţie – pictură şi modelaj “Blazoanele,
titluri de recunoaştere şi respect”.
Evenimentele au continuat miercuri
cu deschiderea Expoziţiei Etnografie
şi Folclor din zona Codrului, iar la
sediul Primăriei Ardud a avut loc
vernisajul Expoziţiei de fotografie
“Ardud – Oraş turistic medieval”.

Ieri a fost o zi plină de eve-
nimente care a debutat cu Tabăra de
istorie pentru liceeni “Paşi de adoles-
cent pe urmele înaintaşilor”, urmată
de conferinţa de istorie – “Ardudul
medieval săpături arheologice la Ce-
tatea Ardudului” susţinută de istori-
cul Szacs Peter. De asemenea, tot ieri
a avut loc şi Tabăra de Jurnalism
“Autentic şi Senzaţional – Medieval
şi Contemporan” precum şi confe-
rinţa “Continuitatea şvabilor pe re-
giunea NV a Transilvaniei”. Seara, la
biserica greco-catolică s-a desfăşurat
un recital de poezie religioasă, iar în
sala de festivităţi a Primăriei Ardud
a avut loc o proiecţie de filme cu ca-
racter medieval. 

Deschiderea oficială a Fes-
tivalului MedievArtFest Ardud va
avea loc azi, de la ora 18.00, când
vor fi semnate hrisoavele de bună
pace după ce, în prealabil, va fi sem-
nat actul de asociere între oraşele
Ardud şi Târgu Neamţ. De aseme-
nea, vor avea loc o serie de concerte
de muzică medievală şi un turnir al
Cavalerilor de Mediaş. După pa-
rade şi concursuri cavalereşti, cel

mai aşteptat moment al zilei de
sâmbătă, 19 iulie, va fi spectacolul
King Wolf, adică recitalul orches-
trei “Lupilor Albi” compusă din
membri ai Facultăţii de Muzică Ti-
mişoara, ai Filarmonicii “Banatul”
şi ai Filarmonicii din Arad. Festiva-
lul se va încheia duminică, 20 iulie,
cu o retragere cu torţe şi o paradă a
cavalerilor.

Florin Dura

Festivalul MedievArtFest Ardud, în plină 
desfăşurare
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VICTOR PONTA: 
România nu va condiţiona Serbia
la integrarea UE pe minorităţi
Premierul Victor Ponta, aflat

la Belgrad, a declarat, în con-
textul afirmării sprijinului

pentru integrarea europeană a Ser-
biei, că drepturile minorităţilor nu
vor fi subiect de condiţionare din
partea României, dar că autorităţile
române cer oricărui stat european
să respecte standardele în domeniu.

Prim-ministrul Victor
Ponta, aflat la Belgrad în vizită ofi-
cială, a discutat cu omologul său sârb,
Aleksandar Vucic, după care cei doi
oficiali au mers împreună în localita-
tea Bor din Valea Timocului, pentru
a discuta cu reprezentanţii minorităţii
române din Serbia. “Eu sunt un prim-
ministru care nu are două măsuri, una
în ţară şi una în afara ţării, adică, ceea
ce e normal pentru minorităţile din
România, acelaşi lucru e normal pen-
tru minorităţile din orice ţară din Eu-
ropa. Nu cer mai mult decât ceea ce
România oferă (...) Ca să fiu foarte
clar, apreciez şi vom avea dialog cu
Guvernul Serbiei în tot ceea ce pri-
veşte standardele europene de protec-
ţie şi de drepturi acordate
minorităţilor, dar niciodată acest su-
biect nu va fi un subiect de condiţio-
nare din partea României sau nu va fi
un subiect în care vom da lecţii altora”,
a spus Ponta într-o conferinţă de presă
comună cu prim-ministrul Serbiei.

Vucic a arătat la rândul său
că i-a promis premierului Ponta şi

promite tuturor reprezentanţilor mi-
norităţii române din Serbia că Guver-
nul de la Belgrad va respecta toate
angajamentele comisiei bilaterale
mixte privind minorităţile, iar mino-
ritatea română va fi mulţumită de ati-
tudinea statului sârb.

Întrebat de jurnalişti dacă
Serbia va accepta statutul de minori-
tate pentru români, inclusiv drepturile
privind învăţământul şi biserica, Vucic
a afirmat că Serbia nu va limita posi-
bilitatea acestora de învăţa şi a vorbi
în limba maternă, dar nu se poate
amesteca în relaţia dintre biserici.
“Avem încheiate deja concluziile co-
misiei mixte şi avem acolo cele trei
puncte. I-am promis premierului

Ponta că în privinţa celor două puncte
vom face tot ce depinde de noi şi ne
vom îndeplini angajamentele privind
educaţia şi media, care vizează viitorul
european al regiunii. Ceea ce noi doi
nu putem rezolva, practic nu e treaba
noastră, e biserica. Restul, sunt con-
vins că nu va pune probleme pe viitor”,
a susţinut premierul sârb.

În urmă cu doi ani, în martie
2012, România şi Serbia au semnat, la
Bruxelles, un protocol privind mino-
rităţile, care precizează expres asuma-
rea de către Belgrad a conexiunii
dintre aderarea la UE a acestui stat şi
criteriile politice de aderare de la Co-
penhaga, care includ şi protecţia mi-
norităţilor naţionale.

MB EUROPA BROKER DE
ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 4
(parter)

E-mail: office@mbeuropa.ro
Telefon: 0261.710.470,
0744.288.530, 0744.393.211

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 
de magazine BARTA ATI!

Ucraina a acuzat joi aviaţia
rusă că a doborât, miercuri, un
avion de luptă ucrainean de tip Su-
25, aflat “în misiune deasupra teri-
toriului ucrainean”, potrivit
Consiliului de Securitate Naţională
şi Apărare. “Avionul nostru a fost
doborât, pilotul a reuşit să se cata-
pulteze”, se arată într-un scurt co-
municat al instituţiei ucrainene.
Kievul acuzase deja Rusia că a do-
borât un avion de transport militar
de tip An-26, care s-a prăbuşit luni
în apropiere de frontiera rusă. Patru

dintre cei opt membri ai echipajului
avionului An-26 au fost salvaţi, doi
au fost luaţi prizonieri şi doi au
murit, a precizat joi Consiliul de Se-
curitate Naţională şi Apărare. Potri-
vit unui purtător de cuvânt al
acestei instituţii, Andrii Lissenko,
avionul ucrainean a fost doborât
miercuri în jurul orei locale 19.00
(19.00, ora României).

Denunţând o “nouă pro-
vocare”, el a adăugat că “un avion
militar al Forţelor Aeriene ale Fede-
raţiei Ruse a tras o rachetă asupra

aparatului (de tip) Su-25”. Pilotul s-
a catapultat şi “a fost evacuat de uni-
tăţile noastre într-un loc sigur. El
este bine, nu a fost rănit”, a adăugat
Lissenko. Aparatul Suhoi Su-25
este un avion de atac la sol dezvoltat
în Uniunea Sovietică în anii ‘70.
Moscova nu a reacţionat încă oficial
la declaraţiile ucrainene privind dis-
trugerea avionului de transport An-
26, iar incidentul a sporit tensiunea
între cele două ţări, Ucraina conti-
nuând să acuze Rusia că susţine re-
beliunea separatistă din est.

Kievul acuză aviaţia rusă că a doborât un
avion de luptă în spaţiul aerian al Ucrainei

cartoffino  
(Grand Mall parter)

Meniul zilei 12 lei
Tel. 0756 954 401

Terasa
Fast Food Delice

(piaţa nr. 1)

Meniul zilei 12 lei
Tel. 0752 461 618

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.
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m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant
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La Vilsbiburg, pe 12 iulie, cu mare spirit de
luptători, echipa din Satu Mare a câştigat
turneul de fotbal organizat în incinta bazei

sportive TSV Vilsbiburg.

O finală împotriva echipei de fotbal Dräxl-
maier din Polonia, la pauză Satu Mare conducea cu 2-
0, iar după revenirea de la cabine, noul intrat Kirner
János a reuşit dubla şi a realizat rezultatul final, 4-0.
"Suntem foarte fericiţi și mândri că am reuşit să ne
atingem obiectivul stabilit, să câștigăm acest turneu", a
declarat căpitanul echipei Zsolty Maiorciac. “Faza de
pregătire intensă, de doi ani, cu antrenamente
săptămânale a dat roade. Dar cel puțin la fel de impor-
tant pentru titlu au fost fanii care au călătorit cu noi şi
au susţinut echipa. Mulțumiri pentru sprijinul acordat
tuturor", a completat Maiorciac. 

"Felicităm echipa din Satu Mare și fanii ei
pentru câștigarea acestui turneu prestigios", a declarat
Karl Wallner, General Manager pentru producție și
logistică la Dräxlmaier Group. Conceptul de echipă a
trăit, nu numai în munca, dar şi în jocul de fotbal de
după servici. Marile performanțe arată și spiritul sportiv
din Dräxlmaier. 

Fritz Dräxlmaier, CEO și Președinte al Con-
siliului Executiv a subliniat: "Cupa Mondială Dräxl-
maier organizată la sediul central al companiei din
Vilsbiburg este o platformă importantă de întâlnire
interculturală". Numărul tot mai mare de echipe par-
ticipante, marele entuziasm și aprecierea de catre toți
jucătorii și fanii, arată ce înseamnă familia Dräxelmaier.

Aproximativ 1.000 de jucători, fani și vizita-
tori au vizionat sâmbătă, "Campionatul Mondial de
Fotbal 2014 Dräxlmaier", din Vilsbiburg. La a șasea
ediție au participat 16 echipe, de pe patru continente
din 11 țări. Echipele au fost împărţite în patru grupe a
cate patru echipe, calificându-se mai departe primele
două din fiecare grupă. Echipa campioană en-titre a
fost repartizată în grupa A, alături de echipele Serbiei,
Chinei şi Angliei. Rezultatele jocurilor din grupe au
fost: Satu Mare - Serbia 2-0, Satu Mare - China 6-0 şi
Satu Mare - Anglia  3-0.

În sferturi Satu Mare a întâlnit echipa din
Macedonia, o echipă forte ambiţioasă, care de multe
ori a trecut peste limita sportivităţii. Cu un joc frumos,
plăcut publicului, Satu Mare a trecut de  Macedonia cu
scorul de 3-0. În semifinale echipa a trecut de reprezen-
zativa Tunisie foarte bine organizată, cu 2-1, după care
a urmat finala împotriva echipei din Polonia, scor 4-0.

Cupa Dräxlmaier a fost organizată pentru
prima dată în anul 2004. În acel an campionatul a fost
câştigat de echipa din Piteşti. În 2006, 2008, 2010 şi
2014 echipa din Satu Mare şi-a insusit titlul de
campioană mondială Dräxlmaier.

Titlul de cel mai bun portar a revenit lui Do-
brai Rajmond, iar golgeter a ieşti Kirner Janos, pentru
a treia oara.

Lotul echipei campioane a fost umătorul: Do-
brai Rajmond, Todor Ştefan - portari, Botos Daniel,
Sălăgeanu Răzvan, Glodean Bogdan, Nagy Zoltăn, Pop
Marius, Berci A. Petrică, Găvruş Florin, Botoş Alex,
Cadar Cătălin, Kirner Ioan, Tripon Bogdan, Ştef
Adrian, Matei Chendea Sergiu, Puţi Florin, Marian
Sorin şi Maiorciac Zsolty - jucători de câmp. Staff-ul
technic a fost format din Estinca Andrei, Bodi Attila,
Nagy Istvan, Tar Iosif şi Botoş Alex, maseur-ul echipei
fiind Dr. Babos Iosif.

Clasamentul "Dräxlmaier Fotbal Word Cup
2014" a fost următorul: 1.Satu Mare, 2.Polonia,
3.Tunisia, 4.Serbia, 5.Vilsbiburg, 6.Macedonia,
7.Timişoara, 8.America (Nicaragua, Mexic și Statele
Unite ale Americii), 9.Braşov, 10.Hunedoara,11.An-
glia, 12.Republica Moldova, 13.Leipzig, 14.Ungaria,
15.Piteşti, 16.China.

Daniel Chiorean

Steaua învinge dar nu convinge
Steaua a început mai greu partida de la Drammen,
norvegienii au dominat, iar roș-albaștrii au avut
șansă cu un Arlauskis în formă. În partea a doua,
campionii au marcat, au ratat și două ocazii monu-
mentale, iar returul de peste o săptămână pleacă de
la 1-0 pentru elevii lui Gâlcă. Pe terenul sintetic din
Drammen, gazdele au început mai bine şi au ratat
cele mai mari ocazii din prima repriză. Ogunjimi l-
a evidenţiat pe Arlauskis, care a respins senzațional
mingea expediată de norvegian (31), iar Storflor n-
a prins poarta din apropiere, la o lovitură trimisă cu
capul (36). Şansele s-au răzbunat în debutul părţii
secunde. Titularizat de Costel Gâlcă, Gabi Iancu a
dejucat pasul la ofsaid al apărării scandinave, şi l-a
învins pe portarul Adam Larsen Kwarasey cu un şut
cu boltă, în startul reprizei a doua, spre disperarea
puținilor fani din tribune. Latovlevici putea să
închidă meciul, însă mingea a fost deviată în corner.
Ocaziile meciului i-au adus în prim-plan pe Chip-
ciu și pe Vâlceanu. Ambii s-au trezit în poziție de
gol, față în față cu Larsen, dar execuțiile n-au fost
dintre cele mai bune. Chipciu l-a driblat și pe por-
tar, undeva la marginea careului mare, după care a
tras la poartă, deși era incomodat de un adversar,
dar mingea s-a dus pe lângă bară. În ultimele
secvențe ale partidei, și Vâlceanu a trecut pe lângă
gol, dar stelistul a încercat un lob peste Larsen, în
locul unui șut, iar portarul norvegienilor a reținut.
Și Arlauskis s-a mai remarcat încă o dată pe final,
dovedind că a fost unul dintre cei mai buni steliști
ai zilei, dacă nu chiar cel mai bun.  Una peste alta,
Steaua s-a impus la Drammen și are acum prima
șansă la calificare în returul care se va disputa pe
Arena Națională miercurea viitoare, 23 iulie, ora
20:30.
Steaua: Arlauskis – Râpă, Varela, Szukala, Latovle-
vici – Prepeliţă, Sânmărtean (Vâlceanu 90) -
Pîrvulescu (N. Stanciu 58), Chipciu, Cr. Tănase -
G. Iancu (L. Filip 75). Antrenor: Costel Gâlcă.

Simona Pop, out de pe tablou
principal al Mondialului
Proba de spadă feminin individual din cadrul
Campionatului Mondial de scrimă de la Kazan a
debutat ieri dimineaţă, cu grupele preliminare.
Țara noastră a avut trei sportive înscrise în prelim-
inarii și una, Ana Maria Brânză, calificată direct
pe tabloul principal de 64. Sătmăreanca Simona
Pop de la Steaua, Simona Gherman și Ana Maria
Constantin au tras ieri pentru a ajunge și ele pe
tabloul principal de 64. Simona Pop, Simona
Gherman și Ana Maria Constantin au început
foarte bine concursul individual de spadă. Cele
trei au evoluat excelent în grupe, au obținut fiecare
patru victorii din șase partide, și s-au calificat în
faza următoare a concursului. Simona Gherman s-
a calificat fără probleme după ce a trecut de turul
preliminar în faţa sportivei Assel Alibekova (Kaza-
khstan), scor 15-5. Din păcate, însă sătmăreanca
și Ana Maria Constantin au fost eliminate pe
tabloul preliminar de 64. Simona Pop a cedat cu
15-5 în fața sportivei Auriane Mallo (Franța), în
timp ce Ana Maria Constantin a cedat în minutul
suplimentar, scor 12-11, cu Veronika Soloveva
(Kyrgyzstan).

Gazeta de Nord-Vest

Preşedintele Federaţiei Române de
Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri,
într-o conferinţă de presă, că sistemele de
desfăşurare a ligilor a II-a şi a III-a vor fi adap-
tate în funcţie de numărul de echipe înscrise.
Până luni, la Liga a II-a se înscriseseră 10
echipe din 28, iar la Liga a III-a şi-au arătat
intenţia de a participa la competiţie doar 30
de formaţii din 84. "Sunt câteva principii în

noul ROAF, printre care şi unul
prin care o echipă poate refuza pro-
movarea. Şi echipa care termină pe
primul loc poate merge în eşalonul
imediat inferior dacă nu mai are ca-

pacitatea financiară necesară. Pe 21 iulie vom
vedea exact numărul de echipe înscrise la Liga
a II-a şi la Liga a III-a. Acum două zile la Liga
a II-a erau înscrise 10 echipe, iar la Liga a III-
a 30. Cu siguranţă vor fi echipe care nu se vor
înscrie şi va trebui să adaptăm sistemul în
funcţie de numărul acestora. Pentru că nu o să
invităm echipe să joace în competiţile organi-
zate de FRF", a declarat Burleanu. Comitetul

Executiv al FRF a luat vineri decizia să
prelungească termenul de depunere a
dosarelor până la 20 iulie, din cauza
numărului redus de echipe care şi-au arătat
intenţia de a se înscrie în aceste ligi.
Preşedintele Olimpiei, Dan Băbuţ a anunţat
marţi în conferinţă de presă că echipa fanion
a judeţului se află printre cele 10 care au trimis
cereri de participare la FRF şi că aşteaptă şi el
data limită ca să vadă câte echipe vor rămâne
până la urmă în seria vest. În sezonul 2014-
2015, Liga a II-a urma să fie formată din două
serii a câte 14 echipe, în timp ce Liga a III-a să
aibă 6 serii a câte 14 echipe.

FRF
Liga a II-a intră la apă

Satu Mare câștigă Cupa Mondială Dräxlmaier

Sport

Condoleanţe pentru Ştefan Szilagyi
Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fot-

bal, Ştefan Szilagyi, trece prin momente grele.
Partenera sa de viaţă, Ioana, a trecut în lumea celor
drepţi. Întotdeauna discret în ceea ce priveşte viaţa
personală, fotbalul fiind pe primul plan, Szilagyi a
avut până mai ieri o persoană care i-a fost alături
la bine şi la greu. Pe această cale, prietenii, colabo-
ratorii şi redacţia sport a Gazetei de Nord-Vest îi
transmitem sincere condoleanţe, iar Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică.
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De multe ori când moare
un semen de-al nostru,
ne întrebăm: “Unde se

duce sufletul acestui om prin
moarte: în Rai sau în Iad?” Este
o chestiune care ar trebui să
constituie una dintre preocupă-
rile noastre esenţiale şi referitor
la propria persoană. Răspunsul
la această întrebare poate fi dat
numai de faptele fiecăruia să-
vârşite în viaţa pământească. 

Orice viaţă se curmă
prin moarte, dar moartea este
originea unei alte vieţi, este
poarta spre veşnicie. “Fiecare
clipă a vieţii este un pas către
moarte” (Corneille). Pasul din-
tre timp şi veşnicie este scurt, dar
teribil. Repede se apropie moar-
tea de om; lui nu îi este dat ni-
ciun răgaz. Ea îl doboară în
mijlocul carierei, îl smulge în
plină viaţă. Poate de vină sunt
grijile vieţii în care trăim. Sau
poate stresul, generator de boli,
care caracterizează societatea ac-
tuală. Pregătit sau nu să meargă,
fiecare om trebuie să stea înain-
tea Judecătorului şi să dea seama
pentru faptele lui. Moartea este
una dintre componentele ordinii
universului, este o parte inte-
grantă a existenţei acestei lumi,
este o realitate. De aceea, ea tre-
buie acceptată şi privită cu seni-
nătate. Arthur Schopenhauer
afirmase: “Viaţa poate fi cuge-
tată ca un vis, iar moartea ca o
trezire”.

După despărţirea sufle-
tului de trup pe noi ne aşteaptă
o altă lume. Citeam undeva că
dacă ne-ar scoate cineva dintr-o
celulă întunecoasă şi murdară,
ducându-ne într-o cameră lumi-
noasă, iar de acolo într-un palat
luxos şi strălucitor, am putea în-
ţelege cele trei locaşuri hotărâte
pentru om. Acestea sunt: pânte-
cele mamei, lumea în care trăim
şi cerul care ne aşteaptă. În
prima locuinţă petrecem nouă
luni, în cea de a doua cât binevo-
ieşte Dumnezeu, iar în cea de a
treia dobândim adevărata viaţă,
pentru că intrăm în veşnicie.
Însă, e cu neputinţă să ne uităm
cu un ochi la pământ şi cu altul
la cer. Să slujim, în acelaşi timp,
lui Dumnezeu şi diavolului. Nu
putem nădăjdui să primim cerul
pe gratis, fără să trăim o viaţă

vrednică de cer. Raiul şi Iadul
sunt în mâinile voii noastre.
Totul depinde de voinţa noastră
liberă peste care nici Dumnezeu
nu trece. Putem alege binele sau
răul. Nu suntem supuşi unui des-
tin implacabil, de la care nu ne
putem abate. Tocmai în aceasta
constă măreţia omului: în liber-
tatea lui. Dumnezeu prevede,
dar nu predetermină. El “ştie
totul dinainte, dar nu le predes-
tinează pe toate”, spune Sfântul
Ioan Damaschin. “Creştine,
umblă pe pământ, iar vieţuirea să
ţi-o ai în cer. Îndreaptă-ţi privi-
rea în jos, iar sufletul în sus. În
iad poţi ajunge chiar dacă nu vrei
şi nici nu te gândeşti la acesta. La
cer, însă, e imposibil să te ridici
când nu vrei şi nici nu te gân-
deşti la aşa ceva”, scria Filaret,
Mitropolitul Moscovei.   

Toate bunăţăţile de care
ne bucurăm pe pământ nu sunt
altceva decât mici picături din
nesfârşitul izvor de bucurii din
care ne vom împărtăşi în cer
dacă vom trăi cu vrednicie înain-
tea lui Dumnezeu. “Între slava
de acum şi cea viitoare este
aceeaşi deosebire ca între vis şi
realitate”, zice Sfântul Ioan Gură
de Aur. Cea mai mare fericire a
drepţilor în viaţa viitoare constă
în desăvârşita cunoaştere a lui
Dumnezeu şi în vederea Lui
“faţă către faţă”. Spre această fe-
ricire supremă să tindem şi noi,
împlinind voia şi poruncile
dumnezeieşti, ştiind că “pămân-
tul este o pepinieră şi o şcoală
pentru cer” (Filaret, Mitropoli-
tul Moscovei). Să ne iubim unii
pe alţii, să ne iertăm şi să ne res-

pectăm reciproc, gândindu-ne la
faptul că suntem fraţi întru Hris-
tos şi că avem un ţel comun:
Mântuirea. Aceasta nu este posi-
bilă fără iubirea de Dumnezeu şi
de Aproapele, eliberându-ne de
ură, invidie şi egoism. Iată ce în-
demnuri ne transmit Sfinţii Pă-
rinţi ai Bisericii. Avva Dorotei
spunea: “Nu-ţi osândi aproapele,
căci îi cunoşti păcatul, dar po-
căinţa şi părerea lui de rău nu le
ştii”. 

Fericitul Augustin scria:
“Suferiţi de pe urma unui om
rău? Iertaţi-l, ca să nu fie astfel
doi oameni răi”. Sfântul Ioan
Gură de Aur zice: “Când vrem să
ne certăm cu unul dintre fraţii
noştri, să ne amintim că şi el este
tot un om ca şi noi. După cum
ne purtăm cu aproapele, aşa se va
purta şi Dumnezeu cu noi. Pen-
tru păcatele noastre, Dumnezeu
ne-a făcut judecători: dacă ier-
tăm puţine, puţine ni se vor
ierta; dacă iertăm multe, multe
ni se vor ierta; dacă iertăm din
inimă, la fel ne va ierta şi Dum-
nezeu nouă. Când vom ierta
totul, le vom câştiga pe toate”.
Avva Ioan concluzionează:
“Osândeşte-te pe tine însuţi şi
atunci vei înceta să îi condamni
pe ceilalţi”.

Să trăim cu mintea la
frumuseţea Raiului, dar să cobo-
râm cu gândul şi în Iad, adu-
cându-ne aminte de nesfârşitele
şi neîntreruptele chinuri viitoare
ale Iadului, care îi aşteaptă pe pă-
cătoşii nepocăiţi de fărădelegile
lor, pe cei care au trăit împotriva
Domnului şi a voii Sale divine,
departe de Biserica lui Dumne-
zeu, trupul tainic al lui Hristos,
corabia mântuirii şi scara noastră
spre cer. Focul Iadului arde, dar
nu luminează; mistuie, dar nu
consumă; chinuie, dar nu
omoară. Acolo va fi “plângerea şi
scrâşnirea dinţilor”. Prin fiecare
păcat săvârşit pe pământ Îl răs-
tignim din nou pe Hristos, Îl căl-
căm în picioare pe Fiul lui
Dumnezeu, Care S-a jerfit din
dragoste pentru mântuirea noas-
tră. Să medităm mai des la Iad
pentru ca nu cumva să ajungem
acolo cu sufletul, acolo unde este
absentă iubirea, acolo unde lip-
seşte comuniunea şi lumina. Vă
iubesc!

Preot dr. Cristian Boloş

Rai sau Iad

CS Voinţa Satu Mare
organizează

Cursuri de şah 
în vacanţa de vară

Cursurile au loc la Complexul de
educaţie ecologică şi monitorizare a
calităţii aerului din Grădina Romei
(Casa Verde)

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

0744-86-86-88; 0771-37-62-12;
Email: ciprimuntean@yahoo.com

    

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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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

Micro 16, Aleea Universului nr. 4
L-S între 8-22 , D între 9-21

promoxcenter.ro
8 Copiere, imprimare, 
scanare alb negru şi color 
8 Finisare documente 
8 Copiere chei pentru  
automobile, lacăte, yale 
8 Cartele interfon 
8 Fotografii la minut 

Renunţă la OBOSEALĂ în 5 zile
cu produse 100% naturale!

Magazinul ALBINUŢA
str. Avram Iancu, nr 26, din Satu Mare,

Vă aşteaptă de Luni până Vineri între 10.00-17.00

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  

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”
PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911



SOCIETĂŢI

l AGROFERM SRL, cu sediul în
Satu Mare, B-dul Independenţei
UH10/5, judeţul Satu Mare, titular al
proiectului “Extindere fermă de pui”
anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Satu Mare în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Extindere fermă de
pui”, propus a fi amplasat în localitatea
Medieşu Aurit, str. Primăverii nr.2, ju-
deţul Satu Mare. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Satu Mare,
str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele
de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri
între orele 8-14, precum şi la următoa-
rea adresă de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observa-
ţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
l SAS GHEORGHE FLORIN
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Amenajare
pensiune agroturistică Petrovan”, pro-
pus a fi amplasat în comuna Certeze,
sat Certeze, str. Principală, nr. 380, jud.
Satu Mare. Informaţiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân,
nr. 8/B şi la sediul titularului în loc.
Certeze, str. Principală, nr. 380, jud.
Satu Mare în zilele de luni-joi între
orele 8-16.30, respectiv vineri între
orele 8-14. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu Mare.

ANUNŢURI DE MEDIU

l SC PAS ENERGY SRL anunţă
pentru a doua oară publicul interesat
asupra declanşării etapei de încadrare
conform HG 1076/2004 în vederea
obţinerii avizului de mediu pentru
PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU AMENAJARE HIDROE-
NERGETICĂ MICROHIDRO-
CENTRALĂ RÂUL TUR, oraşul
Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare. Prima
versiune a planului mai sus menţionat
poate fi consultată la sediul firmeiu Ae-
dilis Proiect, strada 1 Mai nr. 25, Baia
Mare, judeţul Maramureş şi la APM
Satu Mare începând cu data de
18.07.2014. Publicul interesat poate
transmite comentarii şi sigestii la APM
Satu Mare, cu sediul în localitatea Satu
Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B,
fax: 0261-733500, telefon: 0261-
736003, e-mail:

office@apmsm.anpm.ro, în zilele de
luni până joi între orele 8.00 şi 16.30, şi
vineri între orele 8.00 şi 14.00, în ter-
men de 15 zile calendaristice de la data
ultimului anunţ.

OFERTE DE SERVICIU

l Angajez tâmplari în execuţie la ate-
lier de tâmplărie din lemn. Ofer salariu
bun. Contact: 0754-508847.
l Angajăm automatişti, frigotehnişti,
instalatori. Telefon 0751-125479.
l Angajăm vânzătoare pentru ABC
+ bar, zona Titulescu. Telefon 0745-
545858.
l Angajăm femei şi bărbaţi cu expe-
rienţă în croitorie (echipamente de ski).
Transport asigurat. Tel.: 0742.552.473.
l Firmă producătoare de cablaje an-
gajăm montatoare module. Salariu
atractiv, bonuri de masă. Asigurăm
transportul. Un singur schimb. Infor-
maţii la sediul firmei: Parc ind. Vetiş.
Telefon 0261-839725
l Caut cosmeticiană cu experienţă.
Tel. 0722-957772.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 38 ani, situaţie materială
bună, caut prietenă de vârstă apropiată,
fără obligaţii. 0745-325900.

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii:
construcţii, electricieni auto, înfrumu-
seţare, alimentaţie, turism, ISCIR,
SSM, PSI, mediu, agent securitate.
www.fundatiaapt.ro; 0784-238730,
0744-437105.

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Aeroport Budapesta, excursii, de-
legaţii. Telefon 0741-921789, 0770-
592195.
l Duc-aduc persoane în Ungaria-
Austria-Germania. Telefon:
0743132885. 

l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport persoane şi colete, zilnic,
ieftin, la destinaţie, Franţa, Italia, Aus-
tria, Germania, Spania, Portugalia, An-
glia, Belgia, Irlanda, Norvegia, Suedia,
Danemarca. 0747-701091.
l Transport marfă 3 mc, următoa-
rele: balastru, pietriş, moloz, pământ
pentru grădină şi gazon, lemne pentru
foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări
la preţuri convenabile. Tel 0745-049715.
l Duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 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,
intern şi extern, la cele mai bune pre-
ţuri. Telefon (non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Ger-
mania 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 înveci-
nate. Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Proiectare în construcţii. Arhitec-
tură, structură şi instalaţii. 0756-
777470.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Sobe teracotă montat, reparat. Te-
lefon: 0740-458421.
l Forăm fântâni. Tel: 0744561714.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii
avantajoase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane an-
droid, tablete, instalare navigaţie iGO
2014. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri,
instalare Windows XP, 7,8, setare reţea
Wi-Fi, curăţire unitate, instalare pro-
grame office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Profesionist filmez, fotografiez
orice eveniment, aparatură profesio-
nală, calitate excelentă, preţ  negociabil.
0754-489733.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clientu-
lui  Telefon  0743889102.
l Facem curăţenie în poduri, be-
ciuri, garaje contra bani sau obiecte.
0748-311795.
l Execut lucrări de parchetat, par-
chet clasic + parchet laminat cu ma-
şină aspirator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto
personalizate pentru nunţi, botezuri
şi alte evenimente speciale. Editare
video, montaj video, transpunere ca-
sete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD.
Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-
210755.
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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 insol-
venţă INSOLV EXPERT SPRL
cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr.
17, ap. 10, înscrisă în registrul societăţilor
profesionale al UNPIR sub nr.
0109/31.12.2006, cu CIF RO 21034359,
în calitate de lichidator judiciar, numită de
Tribunalul Satu Mare, anunţă vânzarea la
licitaţie publică sau la negociere directă a
următoarelor bunuri aflate în patrimoniul
următoarelor societăţi comerciale debi-
toare:

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;
podvale beton, 800 buc, preţ 1920 lei; 
linie electrică subterană, preţ 29 lei; 
bazin PSI – 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, proprie-
tate 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 - sticlarie
Vânzarea individuală la licitaţie publică sau
prin negociere directă a următoarelor bu-
nuri mobile şi imobile aflate în averea debi-
toarei:
centrală termică cu terenul aferent – preţ
de pornire 70.000 lei.
pompa alimentare pentru combustibil si re-
zervor, rezervor din otel cil. (3 buc.), ma-
sina de capsat cutii (3 buc.),  masina de
balotat hartie, masina de rindeluit la gro-
sime;

Spatiu comercial P+E situate in Satu Mare,
str.Fabricii, nr. 82, jud. Satu Mare, functio-
nal: Parter: magazie, bar, grup sanitar, hol,
casa scarii si etaj: sala de consumatie, buca-
tarie, grup sanitar, suprafata 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 ju-
ridic cumparare la pretul de 53.424 euro.

Imobil –constructie (carmangerie) situat in
Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 21, inscris
in CF 53548 Satu Mare, nr. cadastral
6542/10 si dreptul de folosinta asupra te-
renului in suprafata de 250 mp din terenul
in suprafata totala de 500 mp aflat in pro-
prietatea Statului Roman, la pretul de stri-
gare de 74.910 euro,
Imobil-constructie (ATM) situat in Satu
Mare, str. Depozitelor, nr.21, jud. Satu
Mare inscris in CF 57713 Satu Mare, nr. ca-
dastral 6542/8 si dreptul de folosinta asu-
pra terenului aflat in proprietatea Statului
Roman la pretul de strigare de 75.000 euro.
Paleti din lemn euro si non-euro

Cuier  mare patinat, pret de strigare 1.012
lei
Cuier mic patinat, pret de strigare 836 lei
Bufet vitrina patinat (4 usi) patinat, pret de
strigare 1.845 lei
Bufet vitrina (4 usi) patinat, pret de strigare
1.768 lei
Bufet vitrina (3 usi) patinat, pret de strigare
1.442 lei
Comoda TV mica patinat pret de strigare
546 lei

Mobilier si aparatura de birotica, 
Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto
etc.
Obiecte de inventar (imprimanta Epson)
masina de spalat auto
pompa motorina
bazin combustibil 35 000 l
Listele completete 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 

mobilier si aparatura birotica
scule si utilaje (atelier reparatii auto)
piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consul-
tate 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 in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consul-
tate la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10,
jud. Satu Mare

� Piese auto
• Casa de marcat
Listele complete de inventar si preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consul-
tate la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10,
jud. Satu Mare

� Casa de marcat Eltrade, pret de strigare
500 lei. 
� Componente IT
Listele complete de inventar si preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consul-
tate la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10,
jud. Satu Mare
� Autospecializata  DAC SM-01-TMM,
pret de strigare   661,77 euro.  
� Imprimanta Canon, pret de strigare 200
lei.

Electrice, preţ de strigare 27.879,71 lei
Confectii, preţ de strigare 932,80 lei
Echipamente IT, preţ de strigare 30.158 lei. 

Apartament cu 3 camere si dependinte cu
destinatie spatiu comercial, situat in Ne-
gresti Oas, Aleea Crinului, bl.D8/2, Parter,
inscris in CF 100310-C1-U1 top.8/4/2,
pret de strigare 27.000 euro
Spatiu comercial - magazin supermarket si-
tuat in Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 198,
jud. Satu Mare, inscris in CF 100309 top
883/3a si 883/4a, pret de strigare 153.000
euro
Cabana Turisor S+P+2 situata in Negresti
Oas, str. Vraticel fn (km 9), extratabulara,
pret de strigare 27.580 euro
Ferma animale (grajd porci P+M, hala
gaini P+M, cladire fermier P) situat in
Bixad jud. Satu Mare, CF100067 Bixad top
4079 si CF 100068 top. 3459/2), pret de
strigare  18.550 euro 
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador,
cantar, vitrine frigorifice, mobilier comer-
cial, hidrofor, masina taiat paine, casa de
marcat)

Apartament cu 2 camere situat la etaj I in
bloc P+4E din Negresti Oas, str. Victoriei
bl.23, inscris in CF 3876 individuala Ne-
gresti Oas, cadastral: 89/14 Su=44,32 mp,
pret de strigare 15.000 euro 

Cladire –spatiu de productie, comerciale si
birouri firme si teren in suprafata 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 recon-
versia de pe hartie a CF NR. 3242 Gherta
Mica, sub top/210/10 si 212/2, pret de
strigare 97.118 euro

Teren extravilan in suprafată de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt, pret de stri-
gare 54.100 euro  48.690 euro
Constructii agricole dezafectate,  proprie-
tate extratabulara, pret de strigare 128.745
lei 115871
Instalatie electrica transformator 100 kva,
pret de strigare 72.206 lei 64986

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si
imobile menţionate mai sus vor avea loc, de
regula, saptamanal, în fiecare zi de joi, ora
14:00, la sediul lichidatorului INSOLV
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 nego-
ciere directă, dacă există un singur ofertant. 
In situatia in care la prima sedinta de licita-
tie, pentru oricare din bunurile de mai sus,
se va face oferta de cumparare la pretul de
vanzare stabilit prin raportul de evaluare,
acestea vor fi adjudecate acelui ofertant la
pretul din raportul de evaluare. Plata pre-
tului se face in lei la cursul BNR leu/euro
din ziua adjudecarii bunurilor. 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu in-
clud TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor
depune la lichidator până în ziua şi ora sta-
bilită pentru vânzare, certificatul de înma-
triculare, actul constitutiv, declaratia ca nu
se afla in insolventa şi împuternicirea socie-
tăţii ofertante pentru reprezentantul ofer-
tantei 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 bunuri pot fi transmise lichidatoru-
lui 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 insol-
venţei, bunurile adjudecate se transmit cum-
părătorului adjudecatar libere de orice
sarcini.

Pentru informaţii suplimentare
vă puteţi adresa la tel: 0733.676.201;
0735.842.809, 00261.716703, e-mail: in-
solv.expert@yahoo.com

Caut florăreasă cu experienţă în
domeniu. Tel. 0749.270,722.

Firmă de curăţenie angajăm personal
pentru curăţenie în centru comercial
din Satu Mare. Experienţa în acest do-
meniu constituie avantaj. Telefon
0730-711837.

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.

Pictez tablouri pe pânză în funcţie de
cerere. Vând tablouri. Telefon 0728-
001316.

AGENŢIA MATRIMO-
NIALĂ “JUMĂTATEA

TA” TE INVITĂ SĂ

ÎŢI GĂSEŞTI 
JUMĂTATEA.

Informaţii la tel. 0756-693.438
sau 0771-526.311.

Fabrică germană de producţie tricotaje 
Angajează:

- Operatori PC cu experienţă în domeniu de minim 1 an.
Angajează:

- Tricotori cu sau fără experienţă în domeniu, pentru maşini de tricotat STOLL.
- Confecţioneri cu experienţă în domeniu de minin 2 ani
Oferim salarizare avantajoasă, prime de producţie şi bonuri de masă.
Transportul este asigurat.
Relaţii la tel: 0261839988 sau 0732136621, sau la sediu pe str. Careiului nr.164
C.V. sau scrisoare de intenţie la fax. 0261839989 sau email
offensive@offensive.ro 
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l Instructor auto, categoriile A, B,
C, D. Profesionalism, preţ avantajos.
Maşini ultimul 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, balus-
trade, copertine din fier şi din inox. Te-
lefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la do-
miciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la pre-
ţuri avantajoase. Proiecte, montări şi
service microcentrale, apă, canalizare.
Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă
oferim filmări şi fotografii pentru
nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem expe-
rienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la
A - Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-
blocuri. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de
amenajări interioare şi exterioare: vop-
sit, gresiat, zugrăveli, faianţări, parche-
tat, la preţuri negociabile. Telefon
0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi
telefonie + depanări calculatoare, con-
figurare internet, rutere, imprimante,
scanere şi la domiciliu. Telefon 0771-
241880.

TERENURI

l Vând casă de lemn, locuibilă, cu
apă şi curent, lângă ştrand, cu 7 ari.
0770-467713, 0361-413888.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan şi
documentaţie proiect cu fonduri euro-
pene măs. 121. Telefon 0745-855032.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ
- 9000 euro. 0748-536127.
l Vând  grădină cu pomi fructiferi,
cabană cărămidă, fântână în Bercu
Roşu (extravilan), preţ - 5100 euro sau
schimb cu autoturism + diferenţa. Te-
lefon 0741-120883.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan -
Drumul Careiului, cu pomi fructiferi.
Telefon 0745-039506.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispi-
rescu, cu 18  front, preţ - 15.000 euro.
Telefon 0745-330184.
l Vând locuri de casă 7,5 ari; 6,8 ari;
8 ari, cu PUZ aprobat cu tot, pe str. Că-
prioarei, fiecare cu 20 m front. Telefon
0745-330184.
l Vând grădină cu cabană din cără-
midă, 10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu
Roşu, extravilan. Tel 0741-120883.
l Vând sau schimb cu apartament
sau garsonieră lux 7 ari livadă cu casă de
vacanţă, toate utilităţile, str. Victoriei,
lângă ştrand. 0770-467713.
l Vând două parcele teren intravilan
la intrare în Lazuri, cartierul nou. Uti-
lităţi: apă, curent, iluminat public,
drum pietruit, proiect de canalizare în
curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă
mansardată, terasă, pivniţă şi pomi
fructiferi. 0261-734972.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în su-
prafaţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă.
Preţ 15.000 euro. Informaţii telefon
0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str.
Căprioarei, cu utilităţi - apă, gaz, cu-
rent, canalizare. Preţ 22.000 euro  ne-
gociabil. Tel 0745-376594,
0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu
certificat 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 ne-
gociabil. Telefon 0743-557599, 0726-
677338.

GARSONIERE

l Vând apartament cu 1 cameră,
zonă bună, Cloşca 72, 30 mp, cu bucă-
tăria despărţită. Telefon 0742-481793.
l Vând garsonieră pe str. Arinului,
formată din bucătărie, baie, 1 cameră.
Preţ - 8.500 euro. Telefon 0741-
458203.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I,
termopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro.
Telefon 0747-907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostro-
vului, bloc 17. Informaţii la telefon
0744-286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere, 50 mp,
pe str. Botizului, preţ informativ -
20.000 euro. 0757-521222.
l Vând apartament 2 camere din că-
rămidă, pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere,
bloc cu acoperiş, centrul vechi, str. Cor-
vinilor 32. Telefon 0745-325900.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj
II, în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la
parter pe Cloşca. Telefon 0740-
788506.
l Vând apartament 2 camere, etaj I,
Micro 17” pe Jocului. Preţ inf. 29.000
euro. Telefon .0755796458  sau
0751753542
l Vând apartament pe str. Horea, 2
camere, baie, bucătărie, hol, cămară, în
suprafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la
telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere
semidecomandat, din cărămidă, zona
Piaţa Someş. Preţ - avantajos. 0754-
060699.
l Vând apartament 2 camere, reno-
vat, cu termopane, microcentrală, fa-
ianţat, 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 mi-
crocentrală, la 5 minute de P-ţa Someş
şi Spitalul judeţean, accept şi Progra-
mul “Prima Casă”, fără intermediari. In-
formaţii telefon 0757-349690, toată
ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în
Micro  14, Aleea Mureşului, bloc din
cărămidă, etaj IV, acoperiş izolat, fini-
sat, centrală termică, geamuri termo-
pan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere de-
comandate, 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 parter
Micro 17, preţ - 31.000 euro, negocia-
bil. Telefon 0770-889138 sau 0747-
676484.
l Vând apartament 3 camere deco-
mandate, cu beci, pus la punct, în M17,
imediat ocupabil. Telefon 0745-
330184.
l Vând apartament 3 camere deco-
mandat, centrală, gresie, faianţă, Car-
paţi I limită Carpaţi II. Telefon
0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultra-
finisat, etaj III, semicentral, mobilat
complet, în asociaţie, loc de parcare,
53.000 euro. 0756-622682.

l Vând apartament 3 camere nou,
mobilat şi utilat, parter cu grădină pro-
prie, 150 mp. Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, de-
comandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp,
centrală termică, pe B-dul Lalelei, de-
asupra casieriei Electrica. Preţ 36.000
euro, negociabil. Merită văzut! (accept
şi schimb cu apartament cu 2 camere,
plus diferenţă), Tel. 0751-796827,
0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament 4 camere moder-
nizat, etaj !, M 17, telefon 0743-
038446
l Vând apartament 4 camere, 2 băi.
Accept intermediari, 32.000 euro,
0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 ca-
mere în casă tip asociaţie pe strada
Odoreului, cu apartament cu 2-3 ca-
mere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă cu mansardă, toate uti-
lităţile, imediat acupabilă, teren aferent
0,50 ha. Telefon 0745-855032.
l Vând parte de casă pe str. Corvini-
lor, 2 camere + bucătărie + baie. 0744-
792284.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612
mp, str. Fabricii. Telefon 0748-108881,
0743-424471.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu
apă şi curent, lângă ştrand, cu 7 ari li-
vadă. 0770-467713, 0361-413888.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona
ştrand termal), casă cu etaj, 3 camere, 2
bucătării, 2 băi, 2 terase + 1 casă cu 2
camere şi garaj + 8 ari grădină. Preţ -
91.000 euro sau jumătate din proprie-
tate 46.000 euro. Tel 0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte şi gră-
dină - 540 mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechi-
turi, cu 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, cu hol la intrare, 5 ari
teren, garaj, la preţ bun. Telefon 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total,
posibilităţi de construcţie, microcen-
trală, garaj. 0752-309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davi-
las Dorolţ. Informaţii, tel 0749-425062.
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 li-
ving, bucătărie, 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, cămară 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 îm-
preună sau pe bucăţi sau la schimb cu
apartament sau alte variante. Telefon
0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinte,
intrare maşină, semicentrală, preţ nego-
ciabil. Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă,
utilată, curte, garaj, zonă liniştită. Infor-
maţii telefon 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + de-
pendinţe la numai 70.000 euro  în Cen-
trul Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22.
Telefon 0768-086893, 0746-086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând apartament 2 camere, et I, în
Carei, spatele Monumentului. Tel:
0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în
Carei. 0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, acti-
vităţi comerciale, cabinete medicale etc.
în centrul vechi al Careiului. Tel: 0744-
131384.

Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră.
Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp toate utilităţile (apa, gaz, canalizare,
energie electrică etc.), si 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 pre-
tul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (birouri) si
Depozit (şopron inchis din lemn) terenul in
suprafata de 1.625 mp, proprietate a SC Via
Vital SRL, situata in Loc.Satu-Mare, str. Ca-
reiului, nr.160, jud.Satu-Mare si este intabu-
lata in CF 47.469 Satu-Mare sub nr.top.
6.506/1/f si 6.506/1/h + CF 155.829 Satu-
Mare sub nr.top. 6.506/1/e. la pretul de
45.825 euro
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron etc.) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial
si spatiu administrativ 320 mp, spatii de de-
pozitare 240 mp) cu teren aferent in supra-
fata 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 suprafata 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 aso-
ciatie, localitatea Satu Mare, strada Baritiu
nr. 127/B la pretul 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 aproximativ la
200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp
in localitatea Tureni, utilitati apa, curent,
gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp
in localitatea Satu Mare, pe Drumul Care-
iului in imediata apropiere de Complex Phi-
ladelphia la pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp
in localitatea Dorolt-Lazuri la pretul de
49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in su-
prafata de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului

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 constructii

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 MAGI-
RUS 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 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 panificatiei

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 VIA VITAL SRL
Autoutilitara, SPRINTER 3121D 4025
12.840 lei
Autoturism 6K/IBIZA 6420 lei
Autoturism MF484 Matiz 3060 lei
Autoturism, 1M/TOLEDO 7980 lei
Autoturism 6L/STAXRX01/CORDOBA
10560 lei
Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret
4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret
3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din str.Vasile Lucaciu,
nr. 36, judeţul Satu Mare, in data de
18.07.2014 SC ERGOLEMN SA
08:00, SC VIA VITAL SRL  08:30, SC
NETTUNO SRL  09:00 am, SC
HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL 09:30 am, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 10:00 am, SC NETTUNO
SRL (bunuri imobile), SC NIVA
IMPEX S.R.L 10:30 am, SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 pm, SC  ANDAN-
DINO LAND SRL ora 12:30, SC TE-
CHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C.
HORIZONT S.R.L 14:30 pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00,  SC TECHNOTRADE SRL 
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei inte-
resaţi se pot adresa lichidatorului judiciar
la sediul ales al acestuia din str. Vasile Lu-
caciu, nr. 36, judeţul Satu Mare, sau la nr.
de telefon  0744601144, 0361 809 462;
0261 770 161, 0744162033 sau email of-
fice@euro-insolv.ro
De vanzare! Apartament situat in Cart
Solidaritatii (langa Biserica de la intrare
in cartier), aleea Mircesti, 3 camere, de-
comandat, finisat, suprafata utila 80 mp,
et.4, blocul are acoperis tip casa, parcare.
Tel inf. 0740.235.728.
Parcele de vanzare in suprafata de 600
mp, in zona Lucian Blaga nr 249. Pret in-
formativ 1200 euro/ar. Tel 0744162033.

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

falitelor: case, apartamente, terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel. 0744601144 sau 0744162033

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

Vând apartament 2 camere 54 mp + 2
balcoane, etaj 4, pe drumul Careiului
154/A, preţ negociabil - 16.000 euro.
Informaţii, telefon 0754-504755.

Vând teren 10.5 ari în spate la PRAC-
TIKER, front 26 metri. Tel:
0744852285.
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l Vând apartament în Carei, MV1,
parter, 2 camere, 2 băi, semidecoman-
dat, 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, zil-
nic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în
Carei, zonă ultracentrală, în Cartierul
“Eliberării”, etajul III, nedecomandat -
stare foarte bună. Dotări: un boiler, 2
convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, de-
comandat, etaj IV, pe strada Ignişului -
Carei. Dotări: gresie, faianţă, parchet
laminat, acoperiş izolat, aer condiţio-
nat, bucătărie modificată cu bar, mobilă
de bucătărie. Sau la schimb, plus dife-
renţă, în Cartierele Mihai Viteazul I sau
II. Telefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂţI

l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere
mobilate, living, hol, baie, bucătărie de
vară, cămară, şpais, beci, grajd, şură, 3
coteţe porci, 3 coteţe găini, magazie ce-
reale, magazie lemne, pătul porumb, 5
ari vie, 2 locuri de casă alăturate, 42 ari
grădină şi 5 ha teren arabil. Preţ -
40.000 euro, negociabil. Telefon 0742-
464113.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15
ha, la Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a Odo-
reului, pusă la punct. Merită văzută.
0751-844956.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă
bună, 30 ari cu front 28 m. 0742-
481793.
l Vând urgent casă cu anexe + 20 ari
teren în Potău, centru 296, sau schimb
cu garsonieră în Negreşti Oaş, Bixad
sau Oraşu Nou. 0261-853522.
l Vând 10 ari teren în Lazuri, cu o
casă mică. 0740-788506.
l Casă de vânzare în Moftinu Mic.
Telefon: 0744-564152.
l Vând casă cu grădină şi anexe la 10
km de oraş; loc de casă 30 ari, la şosea.
Telefon 0755-401594.
l Vând 86 ari teren extravilan la Cion-
cheşti, 35 m front. Tel 0745-330184
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor nego-
ciabil. 0758-253630.
l Vând teren intravilan în comuna
Certeze, jud. Satu Mare. Terenul este si-
tuat în zona Mociru şi are o suprafaţă
de 13.000 mp. Tel. 0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna
Certeze, jud. Satu Mare. Terenul este si-
tuat pe strada Sucatar şi are o suprafaţă
de 5.800 mp. Tel. 0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină
în satul Nisipeni, comuna Lazuri. Tele-
fon 0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă de-
molabilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I
în Berveni, 35 000 lei. Telefon:
0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str. Ie-
purilor, 6 ari loc de casă, la 450 euro/ar.
Telefon 0745-049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul
principal. Telefon: 0746-853192.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari
în satul Ady Endre, comuna Căuaş, la
20 km de Tăşnad. Accept variante la
schimb cu alt teren situat în Tăşnad sau
Viile Satu Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42
ha. Informaţii la telefon: 0757-
233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism,
teren la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450
euro/ar, negociabil. Telefon 0744-
150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand  Dacia Sandero din 2008, km
la bord - 45000, taxa poluare plătită.
Telefon 0745-789043.
l Vând autoutilitară Ford Transit 2,5
TD, neînmatriculată, din 1999, 3 lo-
curi, platformă 3,20 x 2,15, roţi duble,
în stare bună. Telefon 0744-897711.
l Vând Land Rover Freelander Die-
sel, recent adus în ţară, 4x4, climă, stare
bună. 0744-792284.
l Vând Opel Astra, an 2001, înma-
triculat, climă, service la zi. 0744-
792284.
l Vând Dacia berlină anul 2004,
arată foarte bine, verificare tehnică
până în 2016, preţ acceptabil, negocia-
bil. Telefon 0761-692411.
l Vând Dacia break 2004, verificare
tehnică recent făcută, preţ negociabil.
Merită văzută. Telefon 0761-692411.
l Vând sau schimb Golf 4, an fabri-
caţie 2004, dotări full. Telefon 0745-
481253.
l Vând sau schimb Logan marfă, an
2008, excelent pentru SRL. Telefon
0745-481253.
l Vând VW Golf 4, 1.4 injecţie, re-
cent adus, 2.200 euro. 0745-325900.
l Vând Skoda Fabia an 2005, combi,
climă, recent adusă în ţară. 0744-
792284.
l Vând VW Polo, an 2006, clima-
tronic, recent adus. 0744-792284.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Tele-
fon: 0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Te-
lefon 0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr.
de Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu
nr. de Italia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Golf V 2004, 1.6. Preţ nego-
ciabil! Mai multe detalii la tel. 0749-
144511. 

PIESE DE MAŞINI

l Xenon auto  toate modelele inclu-
siv camioane de la numai 180 ron; Res-
taurare 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 rochie de mireasă mărimea
42-44, frigider mare, masă birou neagră,
vitrină sufragerie neagră. 0743-493959.
l Vând TV color Akai şi Sharp şi co-
voare. 0770-465691.
l Vând rochie de mireasă. 0748-
536127.
l Vând masă de birou, la comandă, în
stare perfectă. Telefon 0753-331935.
l Vând garnitură piele 3 piese (3,2,1),
culoare albastră, ca nou! Telefon 0745-
330184.
l Vând monitoare TFT LCD 5 ms
răspuns, Philips, Horizon, Yakumo, di-
mensiuni 17-19 inch. Telefon 0753-
331935.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Tele-
fon 0361-809050.
l Vând canapea şi fotolii de piele, toate
într-o culoare (3,2,1). Informaţii 0745-
330184.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, ma-
şină croi - 600 ron, masă croi şi accesorii.
Telefon 0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine do-
tată, necesită o mică recondiţionare la
lemn, la 1600 lei. Telefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, orna-
mente, marmură artificială la preţuri fără
concurenţă. Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi
boiler pe gaz “Ariston”, în stare foarte
bună. Preţ negociabil. Informaţii la tel.
0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând vacă gestantă de 8 luni. Tele-
fon: 0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând tractor Fiat 55 cu motor de
ARO, coasă 1,65 m, disc portabil patru
baterii cu 6 foi de disc fiecare, remorcă pe
o axă din cutie de ARO. Preţ - 5.500 euro,
negociabil. Telefon 0749-605940.
l Vând tractoare International Case,
Deutzfahr, Fortschritt, prese de balotat,
discuri. 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.

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie casă de vacanţă cu uti-
lităţi, lângă ştrand. 0770-467713, 0361-
413888.
l Închiriez casă, intrare auto, curte
mare, zona Soarelui. Tel 0751-221387.
l Dau în chirie apartament 2 camere,
etaj 1, parcare închisă pe Argeşului 95.
0744-264320.
l Dau în chirie casă (parterul), garaj şi
curte - 115 euro. Telefon 0741-120883.
l Chirie ore, zile, garsonieră. 0748-
313962.
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
rezonabile. Tel non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană.
0749-925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr navete (lăzi) bere, apă,
suc, vin, pâine. Ca deşeu. Ofer 1
leu/kg. 0747-134463.
l Cumpăr fier vechi, transport
gratuit. Tel: 0744-107564, 0770-
459489.

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro.
Informaţii 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, în-
matriculat, taxa plătită şi nerecuperată.
Preţ informativ: 6.500 euro negociabil.
Accept şi schimburi cu maşini mai ieftine.
Informaţii suplimentare la telefon: 0744-
549671.

Vând AUDI A6, 3,0 TDI, 224 CP,
SPORT LINE QUATRO. FULL:
SCHIMBĂTOR VITEZE PE VOLAN
(PADELE F1), XENON ADAPTIV,
PIELE ALCANTARA, UNIC PRO-
PRIETAR, TAXE LA ZI, NU SE MAI
PLĂTEŞTE NICI O  TAXĂ. PREţ:
9.950 EURO, TEL: 0743-921.041.

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

Vând SEAT IBIZA 1.4MPI, CLIMA-
TRONIC, JANTE ALIAJ, EURO  4,
FOLIE ORIGINALĂ, TAXĂ 180
EURO, preţ 2500 euro. Tel: 0743-
921.041.

Chirie ore/zile garsoniera. Tel 0748313962

Dau in chirie casa de vacanta cu utilitati
langa strand. Tel 0770467713, 0361413888

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 P+M, semifinisata, 5 camere si depen-
dinte, 249,40 mp + teren 607 m, Satu Mare, str.
Kafka Margit FN - 66.060 euro + TVA
o Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp,
str. Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
o Casa P+E+M, suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 43.887
euro

Apartamente:
o Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd.
Independentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana)
– 49.572 euro + TVA 5% 
o Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd.
Independentei, 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 – 13.200
euro + TVA 5%

Terenuri:
o Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1
Decembrie 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 mp), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiu-
lui – 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 intravilan, 900 mp (2 parcele X 450 mp),
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 – negociere directa
o Proprietate imobiliara cu destinatie industriala
(cladiri), situata in loc. Baia Mare, str. Limpedea,
nr. 1, jud. Maramures – 10.000 euro
o Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +
teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 551.946 lei, exclusiv TVA
o Hala, spatii administrative si birouri, 975,04
mp + teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda,
nr. 21 – 694.264 lei, exclusiv TVA
o Teren 1.109 mp + casa (spatiu comercial) in
suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progre-
sului, nr. 26 – 29.700 euro 
o Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud.
Satu Mare - 11.090 euro + TVA
o Magazin universal si bufet, 315,11 mp +
teren 1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Prin-
cipala, nr. 289 – 60.000 euro
o Constructii cu destinatie industriala (disti-
lare si imbuteliere bauturi spirtoase) + teren
aferent in suprafata de 5.600 mp, loc. Valea Vi-
nului, jud. Satu Mare – 41.000 euro, exclusiv
TVA
o Fabrica de betoane si alte constructii acceso-
rii care sunt unite cu imobilele, impreuna cu
statie de betoane Transmix si sistem Bibko, si-
tuata 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 – 242.010
euro +TVA
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr.
12, ap. 2, compus din spatii comerciale, de pro-
ductie si depozitare, in suprafata utila de 512

mp + teren aferent de 772 mp dintr-un total
de 1.150 mp - 226.100 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 Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011
mp (proprietatea Statului Roman, in folosinta),
situate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu
Mare - 68.300 euro +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 ser-
viciu, 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 commercial 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 – 64.000 euro ( avans 30%
iar diferenta in 6 rate lunare egale)

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

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 - 2.259 euro +
TVA
o Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508
euro + TVA
o Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 2.856 euro +
TVA
o Articole de mobilier, perne, fete de masa, len-
jerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Ele-
gance Impex Mob SRL - 15.334 lei
o Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 6.885 lei +
TVA
o Linie tehnologica de prelucrare compusa din
corp principal si tablou de comanda, fabricat in
URSS, model 50270A, seria 465, an de fabrica-
tie 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 Bunuri mobile (auto) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile (mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar 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) proprieta-
tea Karen & Con SRL
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 (auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
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 inventor, stocuri) pro-
prietatea Lexra SA
o Bunuri mobile (auto, utilaje productie mobila)
proprietatea George GS SRL
o Bunuri mobile (auto, stoc de marfa) proprie-
tatea Griga SRL
o Bunuri mobile (auto, masini de cusut, stoc
marfa) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
o Bunuri mobile (utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
o Bunuri mobile (utilaje constructii) proprieta-
tea Vonet Austria SRL

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.

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ
FOARTE BUNĂ, ÎN VIILE ARDU-
DULUI LA ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TELE-
FON 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 garanţie
- 450 lei. Tel. 0727-891966, 0742-987140.

Vând uşă termopan dublă de interior, de te-
rasă, albă, second hand, cu toc din lemn stra-
tificat, posibilitate revopsire, aproximativ
2,10 m înălţime şi 1,30 m lăţime. Preţ 500
lei, negociabil. Tel. 0742-987140.
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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 NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:10 – Film pentru copii din seria
Gaşca din  Sugar Creck, ep.
„Profesorul problemă”
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Teleshopping II
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)  
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Şcoala Sătmărană 
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 – Documentar: “Veebrele de

piatra ale tâpuriturii”
19:40 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în Cotidian 
22:00 – Oameni şi Fapte (reluare)  
23:00 – Ştiri NV TV
23:40 – Documentar: “Veebrele de
piatra ale tâpuriturii” (reluare)  
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)
01:30 – Box Office 
02:00 – Teleshopping II 
03:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
04:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele palat-
ului - Luna îmbrăţişează
Soarele  07:50 - Zon@
08:00 - Telejurnal mati-
nal  09:00 - Armăsarul

sălbatic  09:30 - Viaţa dublă a lui
Eddie McDowd  10:00 - Nimic prea
bun pentru un cowboy  10:50 - Pe
scurt despre orice 11:00 - Teleshop-
ping  11:30 - Politică şi delicateţuri
12:20 - Oameni care au schimbat
Lumea  12:30 - Lumea şi noi  13:00
- Beneficiar România  13:30 - M.A.I.
aproape de tine  14:00 - Telejurnal
15:00 - Teleshopping  15:30 - Oa-
meni ca noi  16:00 - Documentar
TVR1  16:50 - Legendele palatului:
Luna îmbrăţişează Soarele  17:30 -
Legendele palatului: Luna
îmbrăţişează Soarele  18:10 -
Călătorie printre gusturi 18:45 -
Nimic prea bun pentru un cowboy
19:35 - ROMÂNIA.ro  19:45 -
Sport  20:00 - Telejurnal  21:10 -
Muzici şi tradiţii în Cişmigiu  23:10
- Zona  01:00 - Prin Ţara Zânelor

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - Tânâr şi
neliniştit  11:00 - O
mare cumpănă (R)
13:00 - Ştirile Pro

TV  14:00 - Eu de ce m-am
căsătorit?  16:00 - La Măruţă  17:00
- Ştirile Pro TV  17:30 - La Măruţă
19:00 - Ştirile Pro TV  20:30 - Lu-
mina rece a dimineţii  22:30 -
Fortăreaţa 2  00:30 - Lumina rece a
dimineţii (R)

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

11:40 - Teleshopping  12:00 -
Mireasă pentru fiul meu  13:00 -
Observator  14:00 - Mireasă pentru
fiul meu  16:00 - Observator  17:00
- Acces direct  19:00 - Observator
20:00 - Observator special  20:30 -
Splash! Vedete la apă  00:00 -
Dimineaţa morţii 

07:00 - Premiantul
(R)  09:00 - Walker,
politist texan (R)
10:00 - Teleshopping
10:30 - T3CH IN 3

(R)  11:00 - Râzi şi câştigi (R)
11:30 - Trăsniţi din NATO (R)
12:00 - Teleshopping  12:30 -
Regina cumpărăturilor  13:30 -
Teleshopping  14:00 - Trăsniţii din
Queens  15:00 - Dragoste de soldat
17:00 - Walker, poliţist texan  18:00
- Ştirile Prima TV  19:00 - Râzi şi
câştigi  19:30 - Trăsniţi din NATO
20:00 - Cireaşa de pe tort  21:00 -
Căsătorie din Prima  23:00 - Haos
00:00 - O familie de poliţişti

07:00 - O poveste de
dragoste  10:00 -
Draga mea prietenă
12:30 - Ştirile Kanal
D  13:30 - Te vreau

lângă mine  16:45 - Plaja lui Teo
18:45 - Ştirea zilei  19:00 - Ştirile
Kanal D  20:00 - Dragoste la prima
vedere  22:15 - Deschide Camera
Comorilor! (R)  23:30 - Pe banii
părinţilor (R)  01:00 - Ştirile Kanal D 

08:00 - Rosa Dia-
mante (R)  09:30
- Clona (R)
10:45 - Soţ de

închiriat  (R)  11:45 - Pentru că te
iubesc (R)  13:00 - Spune-mi că eşti
a mea (R)  14:30 - Bucătăria iadului
15:30 - Minciuna  16:30 - Rosa
Diamante (R)  17:30 - Clona  18:30
- Soţ de închiriat  19:30 - Pentru că
te iubesc  20:30 - Spune-mi că eşti a
mea  22:00 - Legături riscante
23:00  Casa de alături   00:00 - Lara
(R)

07:00 - Tori &
Dean – O familie
de Hollywood
08:30 - Zeiţa miro-
deniilor  09:00 - Iu-

biri mondene – Legături
periculoase (R)  10:00 - Dr. Oz

Show  11:00 - Nu-i uşor să fii
mireasă!  12:00 - Zeiţa mirodeniilor
12:30 - Medici în Santa Monica (R)
13:30 - Răpirea  14:30 - Dragoste la
locul de muncă  16:00 - Vorbe dulci
17:30 - Iubitul meu din stele  19:00
- Iubiri mondene: S-au iubit, s-au
despărţit  20:00 - Te cunosc de un-
deva!  23:30 - Oraşul pierdut (R)
02:30 - Ambiţie devastatoare (R)

07:45 - Copaca-
bana  09:30 -
Tinereţe veşnică
11:15 - Concert

Pink  12:45 - Vreau să fiu mare
14:30 - Hannah face legea  16:00 -
Cei patru fantastici: Ascensiunea
lui Silver Surfer  17:45 - Filme şi
vedete  18:15 - Ştrumpfii 2  20:00 -
Mr. Pip  22:00 - True Blood  23:00
- 360  00:50 - Resident Evil:
Răsplata

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

Sport.ro  10:00 - Ora exactă în
sport  12:00 - Ştiri Sport.ro  12:10 -
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 - Ştiri Sport.ro  18:00 -
Ştiri Sport.ro  18:30 - Marea
Ţăcăneală  19:00 - Local Kombat
Giurgiu: Te trec apele! Fiul lui
Dracula & Bestia Wilson  20:00 -
Spărgătorii de râs  21:00 - Ştiri
Sport.ro  21:10 - Glory Milano
“Fără milă!”: Giorgio Petrsonyan -
Hafid El Boustati  22:00 - Wrestling
RAW  00:00 - Anatomia răului

09:35 - Ciclism
10:30 - Ciclism
10:45 - Atletism
12:15 - Omnisport
13:15 - Ciclism

15:00 - Ciclism  15:15 - Ciclism

18:30 - Ciclism  18:45 - Scrimă
20:30 - Cel mai puternic om  21:00
- Cel mai puternic om  21:30 - Box
23:30 - Raliuri  00:00 - Ciclism

06:00 - Ştirile dimineţii
10:00 - Previziunile
zilei  11:00 - Se
întâmplă în România
12:00 - Ştiri  13:00 - Se

întâmplă în România  14:00 - Ştiri
15:00 - Esenţial  16:00 - Ştiri
17:00 - 100 de minute  18:00 - Ştiri
18:45 - La ordinea zilei  20:30 -
Subiectiv  22:00 - Ştiri  23:00 - În
premieră  01:10 - La Ordinea Zilei
(R)

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

tatea de la fix  12:00 - Realitatea
de la fix   13:00 - Fabrica  14:00 -
Lifetime News  16:00 - Newsroom
18:00 - Realitatea de la fix  18:30
- Academia de evaziune  20:00 -
Prime Time News  21:00 - Jocuri
de putere   23:00 - Realitatea de la
fix  00:00 - Realitatea de la fix

07:40 - Supravie-
ţuire în doi 08:35 -
Cum se fabrică di-
verse lucruri ?

09:05 - Cum se fabrică ?  09:30 -
Cum se fabrică ?  10:00 - În
Alaska, la înălţime 11:00 - Maşini
pe alese  12:00 - Curse 13:00 -
Regii automobilelor 14:00 -
Competiţia supraoamenilor
17:00 - Investiţii imobiliare 17:30
- Comoara din container  18:00 -
Bagaje la licitaţie  18:30 -
Vânătorii de licitaţii  19:00 - Cum
se fabrică ?  19:30 - Cum se fabrică
?  20:00 - Curiosity 21:00 - Cu-
riosity 22:00 - Mistere extrateres-
tre  23:00 - Cazuri neelucidate
00:00 - Corpul omenesc
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Lipsa banilor vă indispune.

Nu vă îngrijoraţi! În curînd veţi primi
o sumă consistentă de la o rudă mai
în vârstă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Vă recomandăm să evitaţi
întâlnirile cu prietenii şi cu rudele,
pentru că riscaţi să le stricaţi buna dis-
poziţie cu starea dumneavoastră de
nervozitate. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

S-ar putea să nu reuşiţi să
obţineţi un împrumut după care aţi
alergat în ultimele zile. Păstraţi-vă cal-
mul! Altfel riscaţi să declanşaţi o
ceartă de proporţii. 
RAC (22.06 - 22.07)

Se pare că sunteţi nervos
pentru că nu vă ajung banii. Nu vă
pierdeţi răbdarea! Un prieten este dis-
pus să vă împrumute cu cât aveţi ne-
voie. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dacă doriţi să faceţi o inves-
tiţie, vă sfătuim să nu vă grăbiţi. Astăzi
şansa nu vă surîde. Ar fi bine să nu ris-
caţi dacă vreţi să nu ieşiţi în pagubă. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Vă recomandăm să vă păs-
traţi calmul şi să fiţi prudent, mai ales
în activităţile comerciale, pentru că
riscaţi să comiteţi o ilegalitate fără să
vă daţi seama.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă sfătuim să fiţi atent la
cheltuieli, ca să nu ajungeţi la discuţii
cu partenerul de viaţă. Pentru a evita
o ceartă, ar fi bine să mergeţi îm-
preună la cumpărături. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă recomandăm să vă păs-
traţi cumpătul în tot ce faceţi. Ar fi
bine să ţineţi cont de sfaturile unei
rude mai în vârstă. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

O rudă din altă localitate vă
dă o veste cu care vă indispune. S-ar
putea să fiţi nevoit să plecaţi într-o că-
lătorie lungă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă recomandăm să vă tem-
peraţi nervozitatea şi să evitaţi discu-
ţiile în contradictoriu cu partenerul
de viaţă. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi de rezolvat o mulţime
de probleme şi s-ar putea să nu fiţi
prea bine dispus. Nu vă asumaţi ris-
curi! Şansele de reuşită sunt minime. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Un prieten de familie vă
propune să vă asociaţi cu el într-o afa-
cere promiţătoare. Vă sfătuim să nu
luaţi hotărâri în grabă. 

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 -Lumina rece 
a dimineţii 
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Ocrimă oribilă a avut loc
miercuri dimineaţa la To-
rino unde un bărbat origi-

nar din Negreşti Oaş, în vârstă de
29 de ani, şi-a ucis mama cu mai
multe lovituri de cuţit. Criminalul
a fost arestat miercuri după-
amiază de carabinierii italieni, dar
încă nu a fost elucidat motivul cri-
mei.

Criminalul se numeşte ale-
xandru Ferencz, în vârstă de 29 de
ani, şi este originar din Negreşti Oaş.
acesta s-a mutat în urmă cu mai
mulţi ani în Italia împreună cu fami-
lia sa, iar înainte să plece din Româ-

nia acesta a locuit pe strada Vrăticel
din localitate. Odioasa crimă, care a
avut loc într-un apartament din ora-
şul Torino, a fost descoperită mier-
curi dimineaţa de fratele său. Potrivit
romaniinitalia.net, fratele criminalu-
lui, îngrijorat că mama sa nu îi mai
răspunde la telefon, s-a întors acasă
de la serviciu şi, când a deschis uşa, a
observat că mama sa zăcea într-o
baltă de sânge. De frică să nu fie şi el
atacat, tânărul de 25 de ani nu a in-
trat în casă, dar a alertat carabinierii.
În momentul în care aceştia au ajuns
la locul faptei l-au găsit pe alexandru
Ferencz cu cuţitul plin de sânge în
mână, iar mama sa, Maria Ferencz,
de 51 de ani, era deja moartă. 

Carabinierii l-au arestat pe

bărbat care, potrivit crimeblog.it, în
drum spre sediul poliţiei ar fi strigat
de mai multe ori la agenţi ca să-l
omoare. De asemenea, criminalul ar
fi bolborosit mai multe cuvinte fără
sens, pomenindu-l des pe Satana. 

Conform celor precizate de
romaniinitalia.net, este foarte posibil
ca alexandru Ferencz să fi acţionat
sub influenţa drogurilor. Vecinii au
povestit despre criminal că nu avea
un loc de muncă, că era dependent
de droguri şi că a avut deseori un
comportament violent cu Maria,
mama sa. Potrivit sursei citate, fami-
lia face parte din asociaţia Martorii
lui Iehova. Motivul crimei nu a fost
încă elucidat, iar principalul suspect
este audiat de poliţiştii italieni. 

Un negreştean şi-a ucis mama
cu sânge rece în Italia
8Crima a avut loc miercuri dimineaţă la Torino, iar motivul crimei nu
a fost încă elucidat

şOCaNT. Tatăl criminalului nu-şi explică gestul fiului său

FLORIn DURa
agenţia de turism 
SIMBOTOUR
Satu Mare, str.Petofi Sandor nr. 4A

Contact:
0261 77 00 70

office@simbotours.ro
www.simbotours.ro

*ofertă valabilă în anumite condiţii

Vacanţă în GreciaVacanţă în Grecia
de la 180 euro/pers.

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Surse din umbră şi din
penumbră susţin că au aflat mo-
tivele dispariţiei subite din pei-
saj a lui Castorică cel cu mintea
ischemică. Din cauza probleme-
lor cu bibilica, rozătorul s-a in-
ternat din oficiu într-un ospiciu.
acest exemplar unicat în natură
a fost primit cu căldură. Psihia-
trii sunt dornici să studieze pe
viu comportamentul anormal al
Castorului diliu. un prilej uni-
cat de a-l studia pe rozătorul
ratat, care peste tot s-a făcut de
rahat. Cu o foarte rezistentă aţă,
i-au cusut o cămaşă de forţă,
care-i vine foarte şic Castorului
bezmetic. Celula i-a fost pregă-
tită cu atenţie pentru a-l face să
simtă din plin că este în deten-
ţie. Statutul de internat benevol

nu îi va aduce niciun avantaj
Castorului delator. Va fi îmbui-
bat cu medicamente pentru a-şi
da pe faţă arama psihotropă şi
psihedelică provocate de boala
psihică. Panicaţi de efectele pe
care le provoacă grava sa ische-
mie, medicii vor să-i facă o va-
sectomie. un asemenea individ
cu mintea neomenească n-are
niciun rost să se mai sporească.
astfel că, la externare, Castorul
nu va fi doar debil, ci şi complet
steril. Nu este un bai pentru
acest homalău cobai, căci din re-
laţiile sale cu diverşi masculi nu
pot ieşi niciun fel de pui. Însă,
bătoc, s-ar putea împiedica de o
femelă fertilă şi s-ar putea ivi o
mare problemă, la fel de ische-
mică şi de nemernică.

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

Castorul diliu s-a
retras la ospiciu

FOSTul şeF al IJJ SălaJ
Colonelul Vasile Bocea, noul
inspector şef la Jandarmeria
Satu Mare 

Fostul inspector şef al Inspec-
toratului de Jandarmi Judeţean „Menu-
morut Voievod” Sălaj,  colonelul Vasile
Bocea, a fost transferat la Satu Mare,
fiind numit în funcţia de inspector-şef
al Inspectoratului Judeţean Satu Mare,
printr-un ordin semnat de Inspectora-
tul General al Jandarmeriei Române
(IGJR), în locul împuternicitului in-
spector-şef, locotenent-colonel Ovidiu
Popa. În jandarmeria sălăjeană, Vasile
Bocea a ocupat pe rând funcţiile de loc-
ţiitor, respectiv ofiţer în statul major al
Batalionului de Jandarmi Zalău, şef de
stat major al Comandamentului de Jan-
darmi al judeţului Sălaj şi prim adjunct
al inspectorului şef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Sălaj. 

Interimar la conducerea uni-
tăţii timp de un an şi două săptămâni,

colonelul Bocea a preluat oficial co-
manda Inspectoratului în urmă cu
aproximativ patru ani. Totodată, con-
ducerea IGJR a emis un ordin prin care
colonelul Ioan Onaţi a fost împuterni-
cit în funcţia de prim-adjunct al inspec-
torului şef în locul colonelului Dorel
Gheţea,  ieşit la pensie.

Pavel Prodaniuc 

angajează:

şofer
distribuitor

cu permis 
de conducere

BC

CV-urile se depun la
sediul societăţii : str.
Careiului nr.162, zil-
nic între orele 09:00-
17:00.

SC GORDIUS SRL 
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