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România poate să-şi hră-
nească toți cetățenii şi să dea
mâncare la toată Europa.

Aşa suna un studiu întocmit de
specialişti acum câțiva ani. Nu este
greu să-ți dai seama că   realitatea
din teren poate demonstra acest
lucru. Pământul românesc, binecu-
vântat de Dumnezeu, este aurul
negru al țării noastre.  Nici nu am
mai avea nevoie de exploatarea cu
cianuri a metalelor prețioase, care
provoacă atâtea dispute şi pasiuni.
Mâncarea este cea mai bună afacere
care poate aduce cele mai multe re-
surse financiare unei țări. Un alt
studiu întocmit de specialiştii ame-
ricani spune că odată cu creşterea
populației la nivel global,  în mod
alarmant, în ultimii zeci de ani, va
determina o puternică criză în in-
dustria alimentară. 

De aceea, avem nevoie de
o politică deşteaptă  de  protejare a
propriilor resurse şi de exploatare
eficientă a pământului. Din păcate,
interese ale unor companii
multinaționale, mână în mână cu
oficialitățile româneşti din diferite
ministere sau capitalişti fără scru-
pule blochează dezvoltarea
producției şi a industriei alimentare. 

continuare în pagina 2
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Editorial

un strigăt 
de ajutor!

cotidianul sătmărenilor

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

MariuS oproiu
Aspirator de
bani publici 

Fundaşul sătmărean de la
Steaua, Florin Gardoş, va reveni la
antrenamente normale alături de
colegii săi la începutul săptămânii
viitoare, după ce în urma unui
control medical efectuat în cursul
zilei de luni, doctorul Radu Palig-
ora a constatat că jucătorul nostru

mai are nevoie de încă şapte zile
de recuperare.

Costel Gâlcă a primit în
cursul zilei de luni o veste pe
jumătate bună, de la staff-ul med-
ical, în legătură cu starea de
sănătate a lui Florin Gardoş. 

SPORT - pag. 11
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Fără Gardoş şi în returul 
cu norvegienii

parcul auto din Sătmar, 
în continuă creştere

Parcul auto din judeţul
Satu Mare creşte an de an, potri-
vit datelor furnizate de Serviciul
Public Comunitar Regim Per-
mise de Conducere şi Înmatricu-
lare a Vehiculelor din cadrul
Instituţiei Prefectului Satu Mare.
Doar în prima jumătate a acestui
an, pe drumurile judeţului circulă
cu peste 2.300 de autovehicule

mai multe faţă de începutul anu-
lui. În aceste condiţii, traficul
auto devine din ce în ce mai greoi,
deoarece structura rutieră a
rămas, în principiu, aceeaşi. În
primele şase luni ale acestui an, în
judeţul Satu Mare au fost înma-
triculate 5.644 de autovehicule şi
au fost radiate 3.243.
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prima casă: peste 11.000 
de credite acordate în 6 luni

Fondul Naţional de Garan-
tare a Creditelor pentru IMM-uri a
acordat în primele şase luni peste
11.000 de garanţii în cadrul Programu-
lui “Prima Casă”, aproape 30% fiind
pentru beneficiari din Bucureşti
(3.036). În topul pe judeţe, în funcţie
de numărul de solicitări primite, se află
Municipiul Bucureşti cu 27,6%, judeţul
Cluj cu 8,1%, judeţul Ilfov cu 7,1%, ju-
deţul Timiş cu 5,8 %. Programul Prima
Casă a fost accesat cu preponderenţă de
tineri cu vârsta cuprinsă între 26 şi 35

de ani, care au preferat achiziţionarea
apartamentelor de 2 camere. Credite pe
Programul Prima Casă, cu garanţii
acordate de FNGCIMM, pot fi acce-
sate de la BCR, BRD - Groupe Societe
Generale, Raiffeisen Bank, Banca Ro-
mânească, Alpha Bank, Banca Millen-
nium, Banca Transilvania, CEC Bank,
Bancpost, Piraeus Bank, Banca Co-
merciala Intesa Sanpaolo Romania,
UniCredit Tiriac Bank, Credit Agri-
cole Bank, Bank Leumi Romania,
ING Bank, Marfin Bank.

apreciere
Fotografiile

oşanului alex
pop, expuse 
la New York
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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
miercuri, 23 iulie  2014

ziua 204 a anului

Dacă trăieşti în funcţie de natură
nu vei fi sărac, dacă trăieşti în
funcţie de păreri vei fi întot-
deauna sărac. 

(Epicurus)

Soarele răsare la 5 şi 54 de mi-
nute, apune la 20 şi 51 minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Aducerea Moaştelor Sf.
Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolina-
rie, episcopul Ravenei; 
romano - catolic - Ss. Brigitta,
călug., patroană a Europei; Eze-
chiel, profet
greco - catolic - Aducerea moaş-
telor Sf. M. Foca la Constantino-
pol; Sf. Pf. Iezechiel; 

1829 - William Burt a conceput
prima maşină de scris din lume.

CONFESIUNI PAMFLETARE

minCinOŞii

dUmitrU  ţimerman

Se spune că pentru a fi
mincinos este necesar să fii tare-
tare deştept sau deşteaptă. Tre-
buie să stăpâneşti bine minciuna
pe care ai zis-o ieri, în momentul
în care o readuci în discuţie a
doua zi. Altfel, mincinosul riscă
să fie prins „cu mâţa-n sac”. O zi-
cală ne învaţă prin cuvinte sim-
ple: „ Cea mai bună minciună
este adevărul !“. La prima vedere
a-i zice că nu prea se înţelege des-
pre ce-i vorba în zicala asta năs-

cocită de o minte înţeleaptă.
Mincinoşii cred în sinea lor că
toată lumea spune câte o min-
ciună, motiv pentru care ei con-
sideră şi adevărul o minciună. E
o capcană foarte bună pentru a-i
prinde în laţul judecăţii. Chiar
dacă eşti sincer cu mincinoşii, ei
nu te cred şi interpretează în fel
şi chip adevărul transformat de
mintea lor în minciună. Rezulta-
tele sunt de multe ori deza-
struoase pentru că ei acţionează
în spiritul minciunii şi nu al ade-
vărului.

Mincinosul deformează
realitatea şi introduce informaţii
false în relaţiile dintre oameni .
Motivele pot fi variate şi bine as-
cunse în minciună. De obicei,
mincinoşii se bazează pe credu-
litatea semenilor, incultura, nai-
vitatea şi lipsa lor de experienţă.
În comunităţile noastre trăiesc
foarte mulţi mincinoşi, care de
multe ori sunt descoperiţi de “ca-
petele luminate”. În acel mo-
ment, ei îşi pierd credibilitatea şi
sunt etichetaţi ca mincinoşi,
pentru ca toţi cei din comunitate
să se poată feri de ei. Mărturiile
mincinoase sunt condamnate de

lege, iar pierdera încrederii în
faţa semenilor este cea mai mare
condamnare a mincinoşilor.

În dragoste mincinoşii
sunt aspru pedepsiţi. Abilitatea
lor este greu de depistat, dar iu-
bitorii de adevăr verifică minciu-
nile prin toate mijloacele
posibile. După îndelungi investi-
gaţii mincinoşii sunt demascaţi
şi deferiţi judecăţii publice. În
orice tip de comunicare interu-
mană, fiecare dintre noi primim
tot felul de informaţii. Niciodată
nu trebuie să luăm decizii pripite
în momentul în care cineva oferă
tot felul de informaţii, care, în
aparenţă, ne sunt favorabile. De
fiecare dată trebuie să ne rezer-
văm un timp de aşteptare, în-
ainte de a lua o decizie, necesar
verificării informaţiilor furnizate
de diverşi indivizi, care ar putea
fi mincinoşi-profitori. Verificaţi
informaţiile lor cel puţin din trei
surse. Abia după aceea veţi avea
posibilitatea să emiteţi o jude-
cată de valoare corectă şi înţe-
leaptă.

În alte situaţii avem de-
a face cu “mincinoşii” inofensivi,
care nu vor să-ţi spună dintr-o

dată o veste proastă. Ei vor să te
protejeze din punct de vedere
afectiv şi emoţional. De exem-
plu, dacă în urma unui accident
rutier şi-au pierdut viaţa mai
multe persoane dintr-o familie,
„mincinoşii” inofensivi, care au
aflat mai repede vestea cea rea,
încearcă prin minciuni nevino-
vate să comunice familiei adevă-
rul. În acest fel, sunt evitate
stările de şoc în care pot să intre
interlocutorii în cauză.

În marile metropole, dar
şi în micile comunităţi, mincino-
şii-şarlatani pot să apară în calea
dv., mai ales când mergeţi în con-
cediu în alte localităţi, motiv pen-
tru care trebuie să fiţi vigilenţi,
precauţi dacă vreţi, şi să nu uitaţi
proverbul: „ Nu tot ce zboară se
mănâncă ! “. Evitaţi în mod ele-
gant discuţiile cu astfel de oa-
meni, mai ales în momentul în
care aţi realizat că discursul lor nu
este logic. Mincinoşii nu trebuie
să uite proverbele consacrate:
„Minciuna are picioare scurte! “ şi
“ Adevărul iese întotdeauna la su-
prafaţă “. Sentinţele, oricare ar fie
ele, date mincinoşilor de tot felul
sunt nemiloase şi ireversibile.
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Este mult mai rentabil pentru bu-
zunarele smecherilor din agricul-
tura să importe produse din
străinătate pentru a alimenta piața
românească. Prețurile sunt mai
mici iar profitul este  mai mare. 

Mai nou, românii sunt
înşelați într-un mod extrem de
perfid. Speculatorii vând marfa
adusă din afară sub denumirea
brandurilor româneşti de succes.
De exemplu, la modă sunt, acum,
pe piață pepenii turceşti de Dăbu-
leni. Cumpărătorii află acasă că
este o minciună ordinară din
cauza gustului total diferit rezultat

în urma chimicalelor cu care sunt
injectate aceste fructe de sezon.
Drama mare este şi faptul că sunt
numeroase supermarketuri unde
românii găsesc ceapă de Olanda,
roşii de Turcia, piersici de Spania.
Tocmai în această perioadă, când
țăranii români stau cu marfa în
soare şi nu o pot vinde. 

De aceea, este nevoie de
un strigăt de ajutor către autorități
să intervină prin politici guverna-
mentale pentru a salva agricultura
românească. Mai este încă timp!
Mai există încă resurse! Dacă nu…
Vae Victis! 

Un strigăt de ajutor!
urmare din pagina 1

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul De Dimineaţă
Ceaiul de azi e dedicat în exclusivi-
tate percuţiei. Printre ştiri, bârfe şi su-
sanale, Dj Gaby îşi va demonstra
talentul de percuţionist alături de in-
vitatul lui, cel mai renumit toboşar al
Sătmarului, Csaba Cserey. Acesta ne
va vorbi despre noul lui spectacol,
“Sunetul Liniştii”, la care sunt
invitaţi toţi sătmărenii joi, 24 iulie,
ora 19.00, la Sinagoga de pe str. De-
cebal.

Cu CăRţile Pe maSă
Portretul ce pune în valoare omul
de creaţie.
Emisiunea de astăzi, de la ora 19.00,
readuce telespectatorilor imaginea şi
poeziile marelui poet Adrian Pău-
nescu, realizată împreună cu scriitori
sătmăreni, Emisiunea este un omagiu
adus marelui poet contemporan al
neamului. Realizator: Voicu D. Rusu.

inCuRSiune 
În COTiDian
Redifuzare la cererea telespec-
tatorilor
ŞCOALA POSTLICEALĂ
“VASILE GOLDIŞ” ARAD
Prof. univ. dr. GAVRIL ARDE-
LEAN , în dubla sa calitate de
prorector şi director al Univer-
sităţii de Vest VASILE GOL-
DIŞ - Filiala Satu Mare, ne va
prezenta în emisiunea din
această seară, de la ora 20.45,
care sunt condiţiile necesare
pentru ca absolvenţii de liceu, cu
sau fără diplomă de bacalaureat,
să se înscrie la ŞCOALA POS-
TLICEALĂ “VASILE GOL-
DIŞ”, dar mai ales care este
programul de pregătire şi opor-
tunităţile existente după absol-
virea şcolii. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240



Pentru anunţurile de mediu, 
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.
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Aspirator de bani publici 
8 Numai în ultimii cinci ani, Episcopia Romano-Catolică Satu Mare a primit circa 1,3 milioane de lei 
din fondurile Consiliului Judeţean

Episcopia Romano-Cato-
lică Satu Mare, care a blo-
cat recent conturile

Spitalului Judeţean invocând o
datorie de 70.000 de euro pen-
tru întârzierea cu care a fost
pusă în posesia fostului Spital
de psihiatrie, a devenit în ulti-
mii ani un adevărat aspirator de
bani publici. Fără să vrea şi
poate fără ştie, contribuabilii
sătmăreni asigură bunăstarea
acestei episcopii, care a ajuns să
le pună în pericol viaţa, blocând
conturile Spitalului Judeţean şi,
implicit, achiziţia medicamen-
telor necesare pacienţilor. Epis-
copia Romano-Catolică Satu
Mare este sprijinită constant de
Consiliul Judeţean Satu Mare în
activităţile sale. Alţi bani pu-
blici ajung în conturile Episco-
piei prin intermediul chiriilor
plătite de instituţiile statului
român şi de şcolile care funcţio-
nează în spaţiile retrocedate cul-
tului romano-catolic. De
asemenea, cultul romano-cato-
lic este alimentat cu bani publici
şi de către primăriile din judeţul
nostru. 

Peste un milion de
lei în 5 ani

Consiliul Judeţean Satu
Mare a sprijinit şi sprijină în con-
tinuare activitatea cultelor reli-
gioase. Episcopiei
Romano-Catolice Satu Mare i-au
fost alocate sume consistente de
bani în ultimii cinci ani. Înce-
pând din anul 2010, Consiliul Ju-
deţean Satu Mare i-a alocat
Episcopiei Romano-Catolice
Satu Mare, prin intermediul bise-
ricilor subordonate, suma totală
de 615.300 lei. Fondurile au fost
alocate pentru întreţinere şi chel-

tuieli curente. De exemplu,
numai în decembrie 2012, cultu-
lui romano-catolic din judeţul
Satu Mare i-au fost alocaţi
95.000 lei.

Veniturile financiare ale
Episcopiei Romano-Catolice au
mai fost umflate cu suma de
387.000 lei, provenită tot din
bani publici. Este vorba de chiria
din dosarul privind imobilul care
adăpostea fostul Spital de psihia-
trie, retrocedat Episcopiei. Pe

lângă această chirie deloc neglija-
bilă, Episcopia a reuşit să obţină
în instanţă o hotărâre definitivă
şi irevocabilă prin care i s-au
acordat 70.000 de euro pentru în-
târzierile cu care a intrat în pro-
prietatea imobilului. În loc să
rezolve problema datoriei pe cale
amiabilă sau chiar să renunţe la
ea, romano-catolicii au preferat
să blocheze conturile Spitalului
Judeţean, care funcţionează în su-
bordinea Consiliului Judeţean,

bătându-şi joc de bolnavii inter-
naţi aici.

Episcopia Romano-Cato-
lică Satu Mare, de această dată prin
intermediul Congregaţiei Sfântul
Vicenţiu, mai încasează  5.520 de lei
pe lună reprezentând chiria pentru
imobilul în care funcţionează
Şcoala de Arte. Cu alte cuvinte,
Episcopia Romano-Catolică, deve-
nită în urma retrocedărilor cel mai
mare proprietar imobiliar din Satu
Mare, mai încasează anual câte
66.240 lei de pe urma Şcolii de
Arte, sumele fiind achitate tot de
către Consiliul Judeţean Satu Mare.
Să nici nu mai pomenim de sumele
plătite cultului romano-catolic de
primăriile din judeţul Satu Mare

sau de sumele achitate de aceleaşi
primării Organizaţiei Caritas a Die-
cezei Satu Mare, care funcţionează
tot sub auspiciile Episcopiei Ro-
mano-Catolice de Satu Mare.

Episcopia îşi 
reconsideră poziţia

Prin intermediul unui co-
municat de presă, Episcopia Ro-
mano-Catolică Satu Mare îşi
exprimă dorinţa de a dezamorsa
conflictul. “Episcopia Romano-
Catolică de Satu Mare îşi exprimă
părerea de rău pentru o comunicare
prin presă cu exagerări punctabile
din partea părţilor amintite, cunos-
când faptul că era cadru şi timp
pentru o comunicare mult mai ci-
vilizată. Chiar există şi precedent
pentru un caz asemănător, prin
care Episcopia Romano-Catolică
de Satu Mare a încheiat o convenţie
rezonabilă pentru Consiliul Jude-
ţean Satu Mare. Episcopia Ro-
mano-Catolică de Satu Mare
rămâne adeptul comunicării şi
apropierii prin comunicare (...). De
aceea invită părţile amintite la o co-
municare în sălile de şedinţă şi nu
prin presă”, se arată în comunicatul
de presă semnat de referentul mass-
media al Episcopiei Romano-Ca-
tolice Satu Mare, Jozsa Janos.

Brusca disponibilitate a
reprezentanţilor Episcopiei Ro-
mano-Catolice se datorează reac-
ţiei negative a majorităţii
locuitorilor judeţului Satu Mare,
care au aflat despre gestul episco-
piei de a bloca neanunţat conturile
Spitalului Judeţean vizionând şti-
rile sau lecturând articolele privind
şedinţa Consiliului Judeţean de
luni. Mai lipsea să dea vina pe mass-
media sătmăreană pentru decizia
scandaloasă şi deloc creştinească de
a bloca conturile unui spital care
deserveşte un judeţ întreg, inclusiv
cetăţenii de religie romano-cato-
lică.

N.R . Vom reveni cu noi infor-
maţii privind banii publici pe
care îi înghite Episcopia Ro-
mano-Catolică Satu Mare de
la primării

SzASz LORAND

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

TUPEU. Pe lângă alocările de peste un milion de lei, Episcopia Romano-Catolică mai vrea alţi 70.000
euro din banii publici

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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Parcul auto din judeţul
Satu Mare creşte an de
an, potrivit datelor fur-

nizate de Serviciul Public Co-
munitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor din cadrul Institu-
ţiei Prefectului Satu Mare.
Doar în prima jumătate a aces-
tui an, pe drumurile judeţului
circulă cu peste 2.300 de auto-
vehicule mai multe faţă de înce-
putul anului. În aceste condiţii,
traficul auto devine din ce în ce
mai greoi, deoarece structura
rutieră a rămas, în principiu,
aceeaşi.

Peste 5.600 de înma-
triculări în primul 
semestru

Potrivit șefului Servi-
ciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înma-
triculare a Vehiculelor din ca-
drul Instituţiei Prefectului Satu
Mare, Zamfir Moza, în primele
șase luni ale acestui an, în jude-
ţul Satu Mare au fost înmatricu-
late 5.644 de autovehicule și au
fost radiate 3.243. În aceste con-
diţii, la data de 30 iunie, parcul
auto din judeţul Satu Mare a
ajuns la 105.484 de autovehi-
cule, în creștere cu 2.349 faţă de
începutul anului. Dintre acestea,
81.276 sunt autoturisme, 10.803
sunt autoutilitare, 1.302 sunt
tractoare, 311 microbuze, iar
restul sunt din alte categorii
auto.

Parcul auto din judeţ a
cunoscut o continuă creștere în
ultimii ani. Astfel, la finele anu-
lui 2012, în evidenţele instituţiei

erau înregistrate 97.235 de auto-
vehicule. Numărul acestora a
crescut în cursul anului trecut cu
circa 5.900, astfel că la data de 31
decembrie 2013 parcul auto din
judeţ a ajuns la 103.135 autovehi-
cule, iar după o jumătate de an a
trecut de 105.000. 

Potrivit experienţelor de
anii trecuţi, numărul autovehicu-
lelor ar putea crește și mai mult în
lunile august și septembrie. În
această perioadă, mulţi dintre săt-
mărenii care lucrează în străină-
tate se întorc acasă în concedii, iar
o parte dintre aceștia își vor înma-

tricula în România autoturismele
achiziţionate din străinătate. Sunt
premise serioase ca, până la sfârși-
tul acestui an, parcul auto din
judeţ să depășească 107.000 de
autovehicule, în condiţiile în care
populaţia judeţului nu depășește
344.000 de locuitori, potrivit ul-
timului recensământ. 

Creşte numărul 
posesorilor de 
permise auto

Nu doar parcul auto din
judeţ a cunoscut o creștere în

această perioadă, dar și numărul
posesorilor de permise de con-
ducere. Astfel, dacă la finele
anului trecut, în judeţ erau înre-
gistraţi 139.369 de posesori de
permise de conducere, după pri-
mele șase luni ale acestui an, nu-
mărul acestora a crescut cu
1.246, ajungând la 140.615 con-
ducători auto cu acte în regulă.
Dacă se ia în calcul faptul că ju-
deţul Satu Mare are circa
275.000 de locuitori de peste 18
ani, vârstă de la care se poate ob-
ţine dreptul de a conduce auto-
vehicule pe drumurile publice,

se poate spune că mai bine de ju-
mătate dintre aceștia au permis
auto. 

În condiţiile în care atât
parcul auto cât și numărul pose-
sorilor de permise de conducere
se află în creștere, traficul auto
devine din ce în ce mai greoi,
mai cu seamă în zonele mai in-
tens circulate din orașe. Struc-
tura rutieră a rămas cam aceeași,
situaţie în care traficul devine
mai aglomerat. Mulţimea de ac-
cidente de circulaţie petrecute în
prima parte a acestui an dove-
desc acest lucru.

FLORIN DURA

Parcul auto din Sătmar, în continuă creştere
8 În prima jumătate a acestui an, numărul autovehiculelor înregistrate în judeţ a crescut cu peste 2.300 

SITUAŢIE. Odată cu creşterea parcului auto, traficul devine din ce în ce mai aglomerat

Avem destui șomeri care
se plâng că nu-și găsesc de lucru,
dar puţini sunt dispuși să facă
mai mult decât atât. Ajunge să
amintim de faptul că doar jumă-
tate din locurile disponibile în
vederea recalificării profesionale
au fost ocupate în acest an, susţin
oficialii Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare. Mai mult,
doar jumătate din cei înscriși au
și reușit să își finalizeze cursurile,
semn că unii sătmăreni sunt mult
prea comozi pentru a se ajuta pe
sine. 

Sătmărenii nu se prea în-
ghesuie să profite de facilităţile
acordate de către Agenţia Jude-
ţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Satu Mare. Concret, din
cele 616 locuri disponibile în ve-
derea recalificării profesionale,
doar 370 de persoane au dat curs
invitaţiei în acest an. Din păcate,
mai puţin de jumătate, respectiv
129 de șomeri, din care 20 de ti-
neri, au și reușit să termine aceste
cursuri. De asemenea, un număr

de 23 de șomeri, din care 12 ti-
neri, au reușit să își găsească un
loc de muncă după finalizarea
cursurilor.

Potrivit oficialilor
AJOFM Satu Mare, cele mai cău-
tate cursuri au fost cele de cofe-
tar, bucătar, inspector resurse
umane, instalator instalaţii teh-

nico-sanitare și de gaze, lucrător
comercial, mecanic auto, conta-
bil, agent de securitate, frizer și
zidar. “Formarea profesională a
persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă se face ţi-
nându-se seama de cerinţele de
moment și de perspectivele pieţei
muncii, respectiv în concordanţă

cu aptitudinile individuale ale
persoanelor respective. Aceste
programe se realizează la nivelu-
rile de pregătire și specializări,
precum și pe categorii și grupe de
persoane”, susţin oficialii Agen-
ţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Satu Mare. 

Ciprian Bâtea

Proba scrisă din cadrul
concursului pentru ocuparea
posturilor sau catedrelor va-
cante sau rezervate din învăţă-
mântul preuniversitar -
sesiunea 2014 a avut loc luni.
Au fost înscriși 490 candidați,
din care 447 au fost prezenți, în
timp ce 43 au fost absenţi. Pe
parcursul desfășurării probei
scrise, 19 candidați s-au retras
din examen considerând că nu
sunt suficient de bine pregătiţi
pentru a-l susţine. Nu au fost
semnalate incidente.

Afișarea rezultatelor va
avea loc în data de 25 iulie.
Eventualele contestații se pot
depune în data de 25 iulie, după
afișarea rezultatelor, până la ora
21.00 și în data de 26 iulie până
la ora 15.00. 

Florin Dura

Şomerii nu se înghesuie la cursurile de recalificare Aproape 20 de
candidaţi s-au
retras de la titu-
larizare
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Un grup de sătmăreni do-
miciliaţi în zona străzii
Râtu Mare au solicitat

disperaţi ajutorul prefectului Eu-
geniu Avram. Aceştia susţin că
un grup de ciobani le distrug în
mod sistematic culturile şi că îi
ameninţă cu moartea. Deşi Insti-
tuţia Prefectului a intervenit în
cursul anului trecut, reuşind să
facă pace între cele două părţi,
localnicii susţin că ciobanii şi-au
reluat activitatea infracţională.
Prefectul Avram a solicitat inter-
venţia Inspectoratului Judeţean
de Poliţie (IJP) Satu Mare şi a
Primăriei municipiului Satu
Mare, care ar trebui să evalueze
pagubele produse de ciobani.

Un deceniu 
sub teroare

Un grup de sătmăreni, în
frunte cu Aurel Pop, au cerut ieri
din nou sprijinul Instituţiei Pre-
fectului acuzând distrugerile pro-
vocate de oi la periferia
municipiului reşedinţă de judeţ.
Aurel Pop a declarat că acest coş-
mar a început din anul 2004, pre-
cizând că unii ciobani îşi
păşunează oile pe terenurile agri-
cole şi pe spaţiile verzi din muni-
cipiul Satu Mare. Mai mult, Aurel
Pop susţine că ciobanii au distrus
şi pista de biciclete construită pe
digul Someşului. “Noi venim sis-
tematic din anul 2004 în legătură
cu oile care ne distrug culturile.
Zona din jurul cartierului Micro
16, digul Someşului şi pista de bi-
ciclişti este plină cu dejecţii de oi,
iar spaţiile verzi sunt infestate cu
căpuşe. Nu le e frică de nimeni la
aceşti ciobani. Chiar nu mai ştim
ce să ne facem”, a declarat Aurel
Pop.

Păruială în loc 
de dialog

Acelaşi Aurel Pop sus-
ţine că ciobanii devin extrem
de agresivi în momentul în
care sunt luaţi la întrebări de
către agricultorii păgubiţi, sus-
ţinând că ar fi fost ameninţaţi
în repetate rânduri cu aplica-
rea unor corecţii de natură fi-
zică . “ Vin cu bâtele la noi, ne
înjură şi ne ameninţă cu bătaia.
Sunt foarte periculoşi şi foarte
violenţi.  Ne terorizează din

2004 în continuu, ne ameninţă
că ne vor da în cap dacă ne mai
plângem. Nici poliţiştii  nu le
fac nimic. De faţă cu poliţiştii
au asmuţit câinii pe noi. Pe ve-
cina Fiacsko Ileana, în vârstă
de 75 de ani, au ameninţat-o
cu bătaia . Mi-au spus ciobanii
să îi  transmit la babă că dacă
nu termină îi dau cu bâta în
cap. Pe un alt vecin l-au ame-
ninţat cu un briceag. Pe un alt
vecin l-au bătut la Livada. Are
şi certificat medico -legal”, s-a
plâns Aurel Pop.

Ciobanii nu pot fi 
stăpâniţi

Chiar dacă Instituţia
Prefectului a intervenit în cursul
anului trecut iar problemele pă-
reau să se fi rezolvat, ciobanii au
intrat din nou cu oile pe pămân-
turile oamenilor. Prefectul Euge-
niu Avram i-a îndemnat pe
oameni să ceară ajutorul Primă-
riei Satu Mare pentru a li se eva-
lua pagubele. Prefectul Avram a
mai luat legătura şi cu conducerea
Inspectoratului Judeţean de Poli-

ţie, urmând ca cele două părţi,
respectiv ciobanii şi proprietarii,
să se întâlnească cu poliţiştii pen-
tru a face pace. De asemenea,
chiar dacă îşi permit să îşi păşu-
neze oile în zona digului Someşu-
lui, arie aflată în administrarea şi
în zona de competenţă a Sistemu-
lui de Gospodărire a Apelor
(SGA), Aurel Pop susţine că cio-
banii nu ar deţine niciun fel de
contract cu SGA Satu Mare. Pre-
fectul Avram a luat legătura cu
conducerea SGA pentru a se efec-
tua verificări în acest sens. 

CIPRIAN BÂTEA

Ciobanii, acuzaţi că terorizează periferia
Sătmarului
8 Un grup de sătmăreni susţin că sunt ameninţaţi cu moartea de un clan de ciobani, care ar provoca distrugeri
la marginea municipiului

TEROARE. Ciobanii le fac zile negre sătmărenilor din zona Râtu Mare

O patrulă formată
dintr-un poliţist şi un jan-
darm a identificat ieri dimi-
neaţă o femeie care fura
produse cosmetice din in-
cinta unui supermarket situat
pe strada Careiului din mu-
nicipiul Satu Mare. În urma
cercetărilor efectuate, a fost
identificată autoarea furtu-
lui, aceasta fiind  Rozalia C.,
care a fost surprinsă de către
un agent de pază din cadrul
supermarketului. Femeia s-a
ales cu dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracţiunii de
furt, fiind cercetată în stare
de libertate. 

Pavel Prodaniuc 

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, a semnat
ieri trei contracte de execuţie lucrări
prin care se vor reabilita termic încă
386 de apartamente. Primul dintre
acestea, “Creşterea performanţei
energetice la blocurile de locuinţe
din centrul vechi” are în vedere rea-
bilitarea a 154 apartamente situate
pe bulevardul Vasile Lucaciu nr.2,
bl.T1, Piaţa Vasile Lucaciu nr. 2,
bl.T2, bulevardul Traian nr .2, bl.2.
Valoarea contractului este de
1.996.661,73 lei din care aproxima-
tiv 60% sunt fonduri europene, 20%
din bugetul local al municipiului şi
20% contribuţia proprietarului. 

Prin cel de-al doilea con-
tract semnat, “Creşterea performan-
ţei energetice la blocurile de locuinţe
din Piaţa Soarelui”, se vor reabilita
98 de apartamente situate pe bule-
vardul Lucian Blaga UU 22, UU 24,
UU 26 şi bulevardul Independenţei
UH 7. Valoarea contractului este de

1.383.406,37 lei din care aproxima-
tiv 60% sunt fonduri Europene, 20%
din bugetul local al municipiului şi
20% contribuţia proprietarului. 

Cel de-al treilea contract
semnat ieri de primarul Dorel
Coica, “Soluţii de eficientizare ener-

getică la blocurile de locuinţe” are în
vedere reabilitarea a 134 de aparta-
mente situate pe bulevardul Octa-
vian Goga bl. 10-1, bulevardul
Sănătăţii K14, bulevardul Transilva-
nia bl.3 şi strada Zenit nr.1,
bl.Z1.Valoarea contractului este de

1.996.661,73 lei din care aproxima-
tiv 60% sunt fonduri europene, 20%
din bugetul local al municipiului şi
20% contribuţia proprietarului. În
toate cazurile, lucrările vor fi execu-
tate de S.C. Romco System S.R.L.

Florin Dura

Hoaţă prinsă în
flagrant la furat
de cosmetice

Încep lucrările de reabilitare termică a peste 380 de apartamente
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Patru lucrări ale artistului
fotograf din Negreşti
Oaş, Alexandru Pop, au

fost selectate de comunitatea
“See Me” pentru a fi expuse la
New York într-o expoziţie orga-
nizată la “SeeMe Takeover
Times Square” a membrilor
acestei comunităţi. Este pentru
a doua oară când lucrările aces-
tui artist sunt expuse aici. 

Invitat să participe cu lu-
crări la casting, artistul fotograf
negreştean Alexandru Pop a tri-
mis comunităţii See Mee un set
de cinci fotografii din care au
fost alese patru. “Fotografiile
sunt o combinaţie din genul fas-
hion făcute în natură, în împre-
jurimile oraşului Negreşti Oaş în
toamna anului trecut. Sunt feri-
cit că patru dintre aceste fotogra-
fii au fost selectate de cei de la
See Me. În prima parte, aceste fo-
tografii, precum şi altele selectate
de ei, vor fi proiectate pe zgârie-
norii din New York şi vor fi im-
primate pe tricouri albe.
Totodată, fotografiile vor fi ex-
puse în cadrul expoziţiei SeeMe
Takeover Times Square”, a preci-
zat Alexandru Pop.

Nu este pentru prima
dată când Alexandru Pop expune

în Statele Unite ale Americii.
“Este pentru a doua oară când lu-
crările mele sunt expuse în cadrul
acestei expoziţii în ultimul an şi
jumătate. Fotografiile expuse an-
terior au fost de genul folcloric,

dorind, la acea dată, să promovez
tradiţiile şi obiceiurile din Ţara
Oaşului”, a mai precizat artistul. 

Artistul fotograf Ale-
xandru Pop a mai participat cu
opt fotografii la o expoziție de

profil din luna mai a anului tre-
cut la Facultatea de Arte “Lille
3” din Franţa, fiind primul oşan
care a expus la o expoziție orga-
nizată în Franţa, promovând în
acest fel cultura din Oaş. De ase-

menea, fotograful negreştean a
mai expus în expoziţii organi-
zate în oraşele Ekaterinburg şi
Sankt Petersburg din Federaţia
Rusă, dar şi alte câteva organi-
zate la Negreşti Oaş. 

FLORIN DURA

Fotografiile negreşteanului Alexandru Pop
vor fi expuse la New York
8 Este pentru a doua oară când lucrările artistului fotograf sunt expuse aici în ultimul an şi jumătate

REUŞITĂ. Două din cele patru fotografii selectate de comunitatea “See Me”

Muzeul Judeţean Satu
Mare-Secţia de Artă a organizat ieri,
vernisajul expoziţiei de grafică a ar-
tistei Ana Iliuţ  (1913- 1991). Des-
pre lucrările graficienei au vorbit
directorul adjunct al Muzeului Jude-
ţean, Radu Ardelean, şefa secţiei Et-
nografie-Artă, Mara Lobonţ Puşcaş
şi muzeograful Marinela Vaşvari. Cu
această ocazie au fost expuse 36 de
xilogravuri color şi linogravuri, din-
tre cele 150 de lucrări aflate în patri-
moniul Muzeului de Artă Satu
Mare. Lucrările prezentate repre-
zintă tradiţiile satelor din zona Oa-
şului. Artista a avut numeroase
participări la expoziţii colective şi
personale în ţară şi străinătate, în Po-
lonia, Ungaria, Mongolia, SUA,

Chile. Activitatea artistică a Anei
Iliuţ a fost apreciată atât în ţară, cât
şi în străinătate, obţinând nume-
roase premii pentru lucrările reali-

zate. În 1999, la Bucureşti a avut loc
o expoziţie retrospectivă cu operele
artistei.

Pavel Prodaniuc

Vernisajul expoziţiei de xilogravuri a artistei
Ana Iliuţ În Sala Cavalerilor a

Castelului Károlyi din municipiul
Carei va avea loc astăzi, începând cu
ora 19.00, concertul Trio Universi-
tas susţinut de Rudolf Fátyol la
vioară, Zsolt Molnár la violoncel şi
Mihály Duffek la pian. În program
vor fi interpretate: Trio KV. 254 în
Sib major şi Trio KV. 458 în Do
major, ambele de Mozart, respectiv

Trio nr. 39 în Sol major, de Haydn.
Evenimentul este organizat de Con-
siliul Local Satu Mare, Primăria Satu
Mare, Universitatea din Debrecen,
Ungaria, Filarmonica „Dinu Li-
patti” Satu Mare în colaborare cu
Direcţia de Cultură a municipiului
Carei. Intrarea este liberă în limita
locurilor disponibile.

Pavel Prodaniuc

În municipiul Satu Mare se
vor desfăşura mâine, două spectacole
muzicale organizate de Centrul Cul-
tural “G.M.Zamfirescu”. Astfel, de la
ora 19.00, la Sinagoga Mare din Satu
Mare va avea loc concertul de percuţie
„Sunetul Liniştii”  cu Cserey Csaba şi
cu instrumentele sale steel drum, klan-
lauge, hang drum, tabla etc., iar intra-
rea este liberă. Evenimentul este
organizat de Primăria Municipiului
Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare,
Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”
şi Comunitatea Evreilor Satu Mare. 

De asemenea, de la ora
20.00, la District 15, str. Ştefan cel
Mare nr. 15, se va desfăşura un concert
pop rock cu Radical Acoustic din Baia
Mare, care îi va avea ca protagonişti pe
Radu Iaszberenyi şi Mihai Goth, chi-
tară şi voce. La acest spectacol intarea
este liberă, însă sătmărenii care doresc
să-l urmărească îşi pot face rezervare la

nr. de telefon 0755970374. Eveni-
mentul este organizat de District 15 în
parteneriat cu Centrul Cultural
„G.M.Zamfirescu”.

Pavel Prodaniuc

Concert Trio Universitas la Carei

Concerte de percuţie şi pop-rock
la Satu Mare

La Pensiunea Huta Certeze
din localitate se desfăşoară în pe-
rioada 22 - 30 iulie Tabăra de Creaţie
Internaţională Huta Certeze, organi-
zată de Asociaţia Artiştilor Plastici
(AAP) Satu Mare cu sprijinul Consi-
liului Judeţean Satu Mare şi al Cen-
trului Judeţean pentru Promovarea
Culturii Tradiţionale (CJCPCT)
Satu Mare. În cadrul acestei tabere
participă 20 de artişti plastici, atât din
Satu Mare, Carei, Tăşnad, dar şi din

Ungaria, reprezentând AAP Satu
Mare, Şcoala de Arte şi Direcţia de
Cultură şi Sport Carei. 

Cei 20 de artişti prezenţi în
tabără sunt: Cristina Bărbuş, Vasile
Bordaş, Corina Buze, George Dan,
Ecaterina Elisabeta Estan, Ecaterina
Foriş, Gergely Csaba, Margareta Eli-
sabeta Guga, Keresztesi Monica, Ma-
nuela Maniţa, Liviu Mircea Ruştiuc,
Szodoray Parádi Hajnalka şi Ştefan
Tillinger, toţi din Satu Mare, Lőricz

Szilveszter şi Lőricz Tünde, ambii din
Carei, respectiv Maria Teodora Sabău
şi Vasile Dorinel, ambii din Tăşnad.
Iar din Ungaria, participă Bakos Szil-
via, Belánszky Demkó Beáta şi Bihari
Beatrix Renáta. Expoziţia cu lucrările
realizate în tabără va fi vernisată în
data de 30 iulie la ora 12.30, la Pen-
siunea Huta Certeze, iar programul
artistic va fi susţinut de Loricz Tunde
şi Loricz Szilveszter. 

Pavel Prodaniuc

Douăzeci de artişti la Tabăra de Creaţie de la Huta
Certeze
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Candidatul PSD-PC-
UNPR ar învinge candi-
datul PNL-PDL la

scrutinul prezidenţia în variantele
în care candidaţii coaliţiei la gu-
vernare ar fi premierul Victor
Ponta sau senatorul Mircea
Geoană, conform unui sondaj na-
ţional, realizat de CURS, la co-
manda Fundaţiei România
Noastră.

Astfel, Victor Ponta ar ob-
ţine în primul tur 47% din opţiu-
nile celor care şi-au exprimat
dorinţa de a merge la vot, fiind
urmat de Klaus Iohannis (28%),
Cristian Diaconescu (7%), Mihai
Răzvan Ungureanu (6%), Dan Dia-
conescu (4%), Corneliu Vadim
Tudor (4%), Kelemen Hunor (2%),
alt candidat (2%). În varianta în
care Mircea Geoană ar fi candidatul
coaliţiei la guvernare, el ar fi preferat
de 40% dintre cei care vor merge la
vot, fiind urmat de Klaus Iohannis
(31%), Cristian Diaconescu (8%),
Mihai Răzvan Ungureanu (7%),
Dan Diaconescu (5%), Corneliu
Vadim Tudor (4%), Kelemen
Hunor (2%), alt candidat (3%).

În proiecţiile pentru turul
al doilea, în cele două variante de
candidaţi ai PSD-PC-UNPR, Vic-
tor Ponta sau Mircea Geoană l-ar
învinge din nou pe Klaus Iohannis,
scorurile fiind: Victor Ponta (53%)

- Klaus Iohannis (47%) şi Mircea
Geoană (52%) - Klaus Iohannis
(48%). 

Premierul Victor Ponta a
declarat, marţi, la Sibiu, întrebat
fiind dacă liderul PNL, Klaus Io-
hannis, este un competitor mai pu-
ternic decât Crin Antonescu, că, în
opinia sa, toţi adversarii din cursa
prezidenţială sunt puternici şi îi tra-
tează cu respect, transmite cores-
pondentul MEDIAFAX. “Pentru
mine, toţi adversarii din cursa pre-
zidenţială sunt adversari puternici şi
îi tratez cu respect”, a răspuns Ponta.

Referitor la un tandem
preşedinte (candidat) - premier
(propunere) care să fie prezent în
campania electorală, 43% din eşan-
tion spun că situaţia “candidaţii la
Preşedinţie ar trebui să prezinte în
campanie şi o propunere pentru un

viitor prim-ministru” este “mai
apropiată” de ceea ce cred ei, în
timp ce 41% spun că situaţia “can-
didaţii la preşedinţie ar trebui să
prezinte în campanie atât o propu-
nere pentru viitorul prim-ministru,
cât şi propuneri pentru o echipă lăr-
gită” (Externe, Finanţe, Apărare,
Parchet General). În ceea ce pri-
veşte profilul viitorului preşedinte,
cei intervievaţi şi-ar dori un şef al
statului care să fie “preşedinte arbi-
tru-neutru” (33%), “o persoană in-
dependentă” (28%), “cu experienţă
în politica externă” (48%), al cărui
cel mai important atribut să fie “un
plan pentru creşterea
economiei/crearea de locuri de
muncă” (48%). În acestă profilare s-
au folosit scale de apreciere de la 1
la 7, unde 7 este tradus în procenta-
jul cel mai mare.

SONDAj CURS: 

Victor Ponta sau Mircea Geoană
l-ar învinge pe Klaus Iohannis
în scrutinul prezidenţial

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

Premierul Victor Ponta a
declarat, marţi, la Sibiu, referindu-se
la aeronava doborâtă în Ucraina, că
“atacul asupra unui avion civil este
un atac terorist care nu poate fi ac-
ceptat şi nu poate să rămână fără ur-
mări” şi că “este evident că acei
separatişti au fost şi sunt susţinuţi de
Federaţia Rusă”. După ceremonia de
ridicare în grad de sublocotenent a
absolvenţilor promoţiei 2014 de la

Academia Forţelor Terestre din
Sibiu, premierul Victor Ponta a re-
luat, în faţa jurnaliştilor, câteva din-
tre ideile discursului ţinut la
manifestare, transmite coresponden-
tul MEDIAFAX. “România este în
acest moment în prima linie a comu-
nităţii internaţionale care luptă pen-
tru normalitate, pentru o Ucraină
democratică şi liberă. Lucrurile care
s-au întâmplat, faptul că mor în con-
tinuare oameni nevinovaţi, că au fost
atâtea victime în acel atac - evident,
terorist - asta nu ne face decât să în-
ţelegem mai mult cât de important
este să acordăm încredere şi sprijin,

inclusiv bugetar, militarilor români”,
a declarat Ponta.

“Este evident că acei separa-
tişti au fost şi sunt susţinuţi de Fede-
raţia Rusă şi există o răspundere, cel
puţin morală şi politică, a Rusiei
pentru ceea ce se întâmplă acolo. Ro-
mânia, alături de Statele Unite şi
Uniunea Europeană, trebuie să spri-
jine Ucraina, implicit Moldova şi
Georgia, pentru a-şi păstra nu doar
independenţa şi suveranitatea, dar şi
pentru a combate aceste fenomene.
Orice măsură luată la nivel interna-
ţional va fi şi este susţinută de Româ-
nia”, a continuat Ponta.

VICTOR PONTA: Atacul asupra avionului, unul terorist

Satu Mare, 23 iulie 2014

S.C. THERMOSTAR S.R.L. Satu Mare a demarat în luna
iulie 2014 implementarea proiectului "ACHIZIŢIONAREA
UNEI LINII DE PRELUCRARE A TÂMPLARIEI PVC", proiect
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Re-
gional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului
de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 999.111,91 lei din care
asistenţa financiară nerambursabilă  în valoare de 808.928,96 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu
implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-
Vest este Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Nord -Vest.
Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, puteţi
să ne contactaţi: 
S.C. THERMOSTAR  S.R.L. 
tel/fax 0361/800880,
email: thermostar.office@yahoo.com,
persoana de contact Negru Ciprian Ioan- administrator

CS Voinţa Satu Mare
organizează

Cursuri de şah 
în vacanţa de vară

De ce şah ?
Şahul îi face pe copii mai inteligenţi,
dezvoltându-le următoarele abilităţi:

8 Puterea de concentrare
8 Vizualizarea
8 Capacitatea de analiză
8 Cântărirea opţiunilor
8 Analiza concretă
8 Gândirea abstractă
8 Planificarea

Cursurile au loc  la Complexul de
educaţie ecologică şi monitorizare a
calităţii aerului din Grădina Romei
(Casa Verde) începând cu  23.06.2014 

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

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

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTALON DESERT GRATUIT!
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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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

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  

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

ADRESA: STR. ADY ENDRE NR. 11, SATU MARE
TELEFON PROGRAMARI: 0261 716 459; 0740 231 559

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 
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Doi evaluatori UNESCO se
află în Ţara Haţegului pentru
a evalua Geoparcul Dinozau-

rilor, care din 2005 face parte din Re-
ţeaua Europeană şi cea Globală a
Geoparcurilor sub egida UNESCO,
urmând să recomande dacă îşi pierde
statutul de geoparc internaţional sau
dacă el va fi prelungit pentru patru
ani. Evaluatorii UNESCO Viviane
Dargey, din Franţa, şi Nick Powe, din
Marea Britanie, se află, de marţi şi
până joi, în Ţara Haţegului, pentru o
vizită de evaluare a statutului interna-
ţional de membru al Reţelei Europene
a Geoparcurilor şi al Reţelei Globale
sub egida UNESCO de care se bu-
cură Geoparcul Dinozaurilor, trans-
mite corespondentul MEDIAFAX.
“Evaluarea presupune o vizită de vali-
dare, efectuată din patru în patru ani,
în cadrul căreia se realizează o analiză
a Geoparcului pe baza unor criterii in-
ternaţionale bine definite, urmată de
întocmirea unui raport de evaluare şi
formularea de recomandări, dacă este
cazul. Pe baza raportului celor doi
evaluatori, comitetul de conducere al
Reţelei Europene şi al Reţelei Globale
a Geoparcurilor va decide, în luna sep-
tembrie a acestui an, dacă Geoparcul
Dinozaurilor Ţara Haţegului îndepli-
neşte sau nu condiţiile internaţionale”,
a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt
al Geoparcului Dinozaurilor din Ţara
Haţegului, Adina Popa.

Potrivit acesteia, în cazul

unei decizii favorabile Geoparcul pri-
meşte un cartonaş verde care consfin-
ţeşte recunoaşterea internaţională
pentru următorii patru ani. “Dacă nu
sunt îndeplinite toate condiţiile, dar
există posibilitatea realizării acestora
în următorii doi ani, se acordă un car-
tonaş galben, iar dacă aceste condiţii
nu sunt îndeplinite, este atribuit un
cartonaş roşu şi se pierde statutul de
geoparc internaţional, susţinut de
UNESCO”, a explicat Adina Popa.
Potrivit acesteia, printre condiţiile de
evaluare se numără rolul Geoparcului
în conservarea patrimoniului natural
şi cultural local, îndeplinirea obligaţii-
lor de management al ariei protejate,
derularea de programe educaţionale
privind protecţia mediului, promova-
rea geologiei şi a geoştiinţelor, dezvol-
tarea geo- şi ecoturismului, facilitarea

turismului în zonă şi rolul pe care
Geoparcul îl are în reţelele internaţio-
nale.

Geoparcul Dinozaurilor din
Ţara Haţegului este o arie protejată de
tip parc natural administrată de Uni-
versitatea din Bucureşti, care se în-
tinde pe o suprafaţă de peste 100.000
de hectare. Pe teritoriul său se află 80
de sate, grupate în zece comune, şi
oraşul Haţeg, cu o populaţie de apro-
ximativ 35.000 de locuitori. Este sin-
gurul din România membru al
Reţelei Europene şi al Reţelei Globale
a Geoparcurilor. De asemenea, în anul
2005 a fost primul Geoparc din Eu-
ropa de Sud-Est care a obţinut acest
statut internaţional. Factorul-cheie
care personalizează acest teritoriu este
reprezentat de siturile cu resturi de di-
nozauri din Cretacicul Superior. 

Geoparcul Dinozaurilor din
Ţara Haţegului, evaluat de
reprezentanţii UNESCO

Actorul Zac Efron a fost des-
emnat cel mai sexy bărbat al anului
2014, în urma unui sondaj efectuat de
revista Heat, care realizează anual
Topul 101 al celor mai sexy bărbaţi din
rândul celebrităţilor. Lucie Cave, redac-
torul-şef al revistei Heat, a declarat că
acest clasament a fost alcătuit pe baza
votului exprimat online de cititori, care
“l-au ales pe Zac Efron” cel mai sexy
bărbat al anului deoarece a apărut to-
pless în filmul “Vecini de coşmar/ Bad
Neighbours” şi după ce cântăreaţa Rita
Ora i-a rupt cămaşa la gala MTV
Movie Awards din 13 aprilie.

Zac Efron l-a surclasat astfel
pe câştigătorul de anul trecut, scufun-
dătorul olimpic Tom Daley, care ocupă
locul al doilea, urmat de David Bec-
kham, pe poziţia a treia, informează
contactmusic.com. Pe locul al patrulea
în top se situează Harry Judd, toboşarul
trupei McBusted, iar pe locul al cincilea
se află actorul Leonardo DiCaprio.
Topul 10 este completat de actorul

Bradley Cooper (locul şase), cântăreţul
Gary Barlow, fost membru al trupei
Take That (locul şapte), actorul Jamie
Dornan, starul din filmul “Fifty Shades
of Grey”, nou intrat în clasament direct
pe locul al optulea, actorul Ryan Go-
sling (locul nouă) şi actorul Henry Ca-
vill (locul zece).

Actorul Robert Downey Jr.,
care a jucat în francizele cu mare succes la
public “Omul de oţel” şi “Răzbunătorii”,
ocupă primul loc în topul Forbes al celor
mai bine plătiţi actori de la Hollywood
pentru al doilea an consecutiv, cu venituri
de 75 de milioane de dolari. Actorul, în
vârstă de 49 de ani, a obţinut cele mai mari
venituri între iunie 2013 şi iunie 2014 din
filmul “Iron Man - Omul de oţel 3”, care
i-a asigurat primul loc în top, lungmetrajul
având încasări de 1,2 miliarde de dolari în
box office-ul mondial. “Cu rolul Omului
de oţel, el (Robert Downey Jr., n.r.) este

forţa motrice din spatele a patru filme de
succes produse de Marvel, inclusiv «Răz-
bunătorii»”, se arată pe site-ul revistei For-
bes. Fostul campion la wrestling Dwayne
“The Rock” Johnson, în vârstă de 42 de
ani, care a jucat în “G.I. Joe: Represalii”
(2013) şi în seria “Furios şi iute”, a urcat pe
locul al doilea de pe locul cinci, cu venituri
de 52 de milioane de dolari, urmat de ac-
torul Bradley Cooper, pe poziţia a treia,
cu venituri de 46 de milioane de dolari,
obţinute în mare parte din franciza
“Marea mahmureală 3/ The Hangover
Part III”.

Topul celor mai sexy bărbaţi
din rândul celebrităţilor

Robert Downey Jr., cel mai bine
plătit actor de la Hollywood
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Sorescu şi Nica 
vor delega arbitrii
pentru Liga a 2-a
Noul şef al arbitrilor, grecul Kyros
Vassaras, l-a însărcinat pe fostul
asistent FIFA, Patriţiu Abrudan, să
facă delegările în campionatul ce
vine în prima divizie din România,
Abrudan fiind şi şeful Comparti-
mentului Liga 1. Alexandru Dea-
conu, fostul preşedinte al CCA, se
va ocupa de Compartimentul Ob-
servatori. De Liga a doua va
răspunde Cornel Sorescu, iar de
eşalonul trei şi de juniori - Dan
Berbecaru. Delegările arbitrilor
asistenţi din Liga 1 le va face tot
Abrudan, iar la Liga a doua şi a treia
asistenţii vor fi delegaţi de Cristian
Nica. Responsabilă de arbitrii de la
fotbal feminin va fi Irina Mîrţ.

Flash InfoFlash Info
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KARTING
Mihai Muncean, locul 1 la Reşiţa

La sfârşitul săptămânii
care s-a încheiat, la Reşiţa a avut
loc etapa a treia a Campionatului
Naţional de Karting Şcolar.
Printre participanţi s-au numărat
şi piloţi de la Palatul Copiilor
Satu Mare, care au obţinut rezul-
tate notabile.

La clasa Bambini, Do-
minik Balogh s-a clasat pe trei,
iar Alex Bretan pe cinci. Per-
formerul delegaţiei sătmărene a
fost Mihai Muncean, care la clasa
Pufo a reuşit să termine cursa
primul. S-au dat cu kartul şi se-
niorii, astfel, la clasa Rotax - 125
cm cubi, Mircea Muncean a ter-
minat pe doi, iar Ionuţ Iluţ pe
patru. La KZ 125 cm cubi -
schimbător manual, Levente

Peto a terminat cursa pe locul
patru. Antrenorul acestor piloţi
este “veteranul“ Gheorghe
Takacs, cel care şi-a sărbătorit

ziua de naştere, iar piloţii i-au
făcut un cadou frumos pe această
cale.

Dani C.

Fundașul sătmărean de la
Steaua, Florin Gardoş, va
reveni la antrenamente

normale alături de colegii săi la
începutul săptămânii viitoare,
după ce în urma unui control
medical efectuat în cursul zilei de
ieri, doctorul radu Paligora a
constatat că jucătorul nostru mai
are nevoie de încă şapte zile de
recuperare.

Costel Gâlcă a primit în
cursul zilei de luni o veste pe
jumătate bună, de la staff-ul med-
ical, în legătură cu starea de
sănătate a lui Florin Gardoş. După
ce jucătorul a suferit o leziune
musculară complicată, cu o cica-
trice fibroasă, accidentare care îl
ţine mai bine de trei săptămîni în
afara gazonului, perioadă care l-a
făcut să piardă jocurile cu Astra
Giurgiu şi Stromsgodset, fundaşul
central al Stelei a efectuat în cursul
dimineţii de luni un nou control
medical. “Gardoş mai are nevoie de
încă şapte zile de recuperare pentru
a putea să îl refacem complet, să fie
sută la sută la antrenamente. Nu
are rost să îl forţăm, deoarece
riscăm să îl pierdem apoi pe o
perioadă lungă de timp. E ca un
mic concediu prelungit pentru el.
Dar, de lunea viitoare te poţi baza
pe el la antrenamente“, a sunat
mesajul pe care tehnicianul roş-

albaştrilor în vîrstă de 42 de ani l-a
primit de la staff-ul său medical.
Gardoș va rata astfel returul din
această seară cu Stromsgodset și nu
va putea evolua nici în prima etapă
a Ligii 1.

Meciul Steaua şi Stroms-
godset este programat astăzi, de la
ora 20:30, pe Arena Naţională, în
manşa a doua a turului II prelimi-

nar din Liga Campionilor. Steaua -
Stromsgodset va fi arbitrat de o
brigadă din Israel, cu Eitan She-
meulevitch la centru, a anunţat
site-ul uEFA. Arbitri asistenţi au
fost desemnaţi Danny Krasikow şi
Nissan Davidy, în timp ce arbitru
de rezervă a fost desemnat Alon
Yefet.

Delegat uEFA pentru

acest meci va fi englezul Andrew
Shaw, în timp ce observator uEFA
pentru arbitri a fost desemnat por-
tughezul Vítor Melo Pereira. She-
meulevitch are 36 de ani şi este
arbitru internaţional din 2012, iar
în acest sezon al cupelor europene
a condus partida dintre Şahtior
Karaganda şi Şirak Ghiumri, 4-0,
din primul tur preliminar al Eu-
ropa League.

Steaua s-a impus cu scorul
de 1-0 în meciul tur cu Stromsgod-
set. Conform cotelor de la cele mai
importante case de pariuri, Steaua
va reuşi să-şi adjudece victoria şi în
returul cu Stromsgodset, Steaua are
cota 1,55 pentru o nouă victorie cu
Stromsgodset.

În cazul în care se va cali-
fica în turul III preliminar din Liga
Campionilor, Steaua va lupta pen-
tru accederea în play-off cu
învingătoarea dublei dintre Aktobe
şi Dinamo Tbilisi. După
surprinzătoarea victorie cu 1-0
repurtată la Tbilisi, trupa din
Kazahstan porneşte cu prima şansă
la calificare. Bookmakerii se
aşteaptă însă la un retur echilibrat.
2 e cota oferită gazdelor pentru un
nou succes, respectiv 3.50, cotaţia
acordată georgienilor la victorie.
Dacă va întoarce rezultatul, Di-
namo va reedita dubla cu Steaua
din aceeaşi fază a Ligii Campi-
onilor, ediţia 2013-2014. Atunci,
Steaua s-a impus la general cu
scorul de 3-1.

FlorIn Mureşan

STEAuA- STROMSGODSET, AZI, ORA 20.30 - PROTV

Fără Gardoș și în returul cu norvegienii

LIGA A IV-A ELITE
Someşul Oar se reuneşte azi

Vacanţa a fost una scurtă
pentru jucătorii de la Someşul Oar.
Angrenaţi în Cupa României, campi-
oni ai judeţului, dar şi campioni mon-
diali ai firmei Draxlmaier, jucătorii
Oarului nu au avut prea multe zile
libere. Iar astăzi, de la ora 18.00, pe sta-
dionul Someşul din Satu Mare echipa
se va reuni pentru primul antrenament
în vederea pregătirii noului sezon. “Nu
am avut o vacanţă lungă, dar am avut
un an de excepţie. Am reuşit pentru
prima dată să reprezentăm judeţul la
barajul de promovare, jucăm în Cupa
României şi am câştigat Mondialul
Draxlmaier. Ca o noutate, Tripon a
plecat în Franţa, iar Istvan Nagy revine

la echipă. Va fi un sezon mult mai greu
ca şi până acum, dar ne dorim să fim
acolo sus, iar viitorul sună bine“, a spus
team-managerul Zsolt Maiorciac.

Cu siguranţă vor avea loc şi
mişcări de trupe la echipă. Istvan Nagy,
cel care a fost timp de cinci ani tehni-
cianul Oarului, revine la prima
dragoste după o pauză de doi ani ca di-
rector tehnic. Din păcate unul dintre
cei mai buni jucători ai Someşului din
Oar, fundaşul reprofilat atacant, Bog-
dan Tripon ( foto) a plecat în Franţa
unde se va stabili alături de iubita sa.
Tripon, fost jucător la Olimpia, a
primit de două ori în patru ani cât a fost
la echipă titlul de golgeter al campi-

onatului, însă acum a ales cariera în
dauna sportului “rege“.

La final, în faza a doua a
Cupei, Oarul întâlneşte, pe 30 iulie,
formaţia de Liga a 3-a, FCM Baia Mare.

SPADă
Ultima şansă la o medalie 
8Sătmăreanca Simona Pop face parte din echipa
României pentru Campionatul Mondial din Kazan

După ce au ratat medali-
ile la individual din cadrul C.M.
de scrimă de la Kazan, spadasinele
intră azi din nou în concurs. Ana
Maria Brânză, sătmăreanca Si-
mona Pop, Simona Gherman și
Ana Maria Constantin nu au
reuşit nimic notabil la individual,
dar azi se dispută proba feminină
pe echipe.

Aici, România este
printre favorite la câştigarea titlu-
lui mondial. În plus este ultima
şansă ca fetele să demonstreze că
la individual a fost un accident.

Ieri au avut loc întrecerile
pe tabloul de 32, dar România se

află pe tabloul de 16, de unde va
evolua abia azi, sperăm până în
finală, după cum urmează:
Ora 07:30 – tabloul de 16
Ora 09:00 – tabloul locurilor 9-
16
Ora 10:00 – tabloul de 8
Ora 11:30 – tablourile locurilor
5-8 și 9-16
Ora 12:30 – semifinale
Ora 13:00 – tabloul locurilor 5-8
Ora 16:00 – finala pentru bronz
Ora 18:20 – finala pentru aur

Pentru accederea pe
tabloul de 8 Simona Pop&Co. va
întâlni Germania lui Heideman şi
Sozanska.

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) începând cu  8.07.2014 

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

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

Lotul “campionilor“ de la
ASA Tg. Mureş

În Liga 1, nou-promovata
ASA Tg. Mureş surprinde cu lotul cu
care se pregăteşte de începutul
competiţiei. După Steaua, mureşenii au
cel mai „sonor“ lot, asta dacă luăm în
considerare doar numărul de trofee
câştigate. Adrian Falub are la antrena-
mente nu mai puţin de 10 jucători care
se pot lăuda că au cucerit trofee în
carieră, iar 7 dintre aceştia au în pal-
mares titluri de campioni.  "Medaliaţii"
de la ASA: Eduard Stăncioiu - 3 titluri
(2008, 2010, 2012), 3 cupe (2008,
2009, 2010), 2 Supercupe (2009, 2010)
- toate cu CFR, Marius Constantin - 2
Cupe (2005, 2007), 1 Supercupă
(2007) - toate cu Rapid, sătmăreanul

Adrian Sălăgeanu - 1 titlu (2011), 1
Supercupă (2011) - ambele cu Oţelul,
Gabriel Muresan: 3 titluri (2008, 2010,
2012), 3 cupe (2008, 2009, 2010), 2
Supercupe (2009, 2010) - toate cu
CFR, Ianis Zicu: 1 titlu (2002) 1 Cupă
(2005), 1 Supercupă (2005) - toate cu
Dinamo, 1 cupă (2007) - cu Rapid,
John Ibeh: 1 titlu (2011), 1 Supercupă
(2011) - ambele cu Oţelul
Janos Szekely: 1 Cupă (2011) - cu
Steaua, Ousmane N'Doye: 3 titluri
campion în Senegal (1999, 2001,
2002) - cu ASC Jeanne d'Arc
Ioan Hora: 1 titlu (2012) - cu CFR
Henrique: 1 Cupă a Braziliei (2009) -
cu Corinthians



SOCIETĂŢI

l Administraţia Naţională “Apele Ro-
mâne”- Administraţia Bazinală de Apă
Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Vânătorului nr. 17, judeţul Cluj, cod poş-
tal 400213, tel. 0264- 433028, fax 0264-
433026, e-mail: apecj@dast.rowater.ro
organizează licitaţie publică pentru închi-
riere perimetre de exploatare agregate mi-
nerale pe râul Someş, în localitatea
Cărăşeu, judeţul Satu Mare, pentru o pe-
rioadă de 2 ani. Depunerea ofertelor se va
efectua în termen de 20 de zile calenda-
ristice de la publicarea anunţului, la sediul
ABA Someş-Tisa, până la data de
12.08.2014, ora 15.00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la sediul ABA Someş-
Tisa, în data de 13.08.2014, ora 11.00
pentru perimetrul Cărăşeu 3. Condiţiile
de participare, cuantumul şi forma garan-
ţiei de participare, descrierea succintă a
bunurilor imobile, durata de valabilitate
a ofertei sunt cuprinse în caietul de sar-
cini. Acesta se poate achiziţiona de la se-
diul ABA Someş-Tisa. Relaţii cu privire
la licitaţie se pot obţine în zilele lucră-
toare, între orele  8.00–13.30, la sediul
unităţii sau la tel. 0264/ 433028 int. 109,
persoană de contact d-na ing. Dana Şer-
ban, şef birou Mecanism Economic.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut femeie pentru îngrijit copii şu
curăţenie în Negreşti Oaş. Telefon 0757-
695974.
l Angajăm şofer categoria B,C şi ge-
stionar depozit în Carei. Telefon:
0735803105.
l Angajăm barmană în Carei. Telefon:
0751459610. 
l Firmă din Carei angajează inginer
TCM-ist, lăcătuşi şi sudori. Telefon:
0744520219.   
l Angajăm automatişti, frigotehnişti,
instalatori. Telefon 0751-125479.
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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat Constatator al fir-
mei SC LASIUS SRL, CUI
RO7287640, se declară nul. 

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii:
construcţii, electricieni auto, înfrumuse-
ţare, alimentaţie, turism, ISCIR, SSM,
PSI, mediu, agent securitate. www.funda-
tiaapt.ro; 0784-238730, 0744-437105.

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Aeroport Budapesta, excursii, dele-
gaţii. Telefon 0741-921789, 0770-
592195.
l Duc-aduc persoane în Ungaria-Aus-
tria-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, Austria,
Germania, Spania, Portugalia, Anglia,
Belgia, Irlanda, Norvegia, Suedia, Dane-
marca. 0747-701091.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru
grădină şi gazon, lemne pentru foc, mu-
tări 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. Telefon 0745-
049715.
l Duc-aduc persoane în Germania. Te-
lefon: 0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t,
6,5 t şi cisternă 11.800 l, de la 0,8
euro/km. 0756-622682.
l Transport persoane Germania, Spa-
nia, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism,
intern şi extern, la cele mai bune preţuri.
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 învecinate.
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. Tele-
fon: 0740-458421.
l Forăm fântâni. Telefon:
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, in-
stalare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-
Fi, curăţire unitate, instalare programe
office etc. La nevoie-deplasare la domici-
liu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, com-
patibil cu toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion.  0740-774201.

l Profesionist filmez, fotografiez orice
eveniment, aparatură profesională, cali-
tate excelentă, preţ  negociabil. 0754-
489733.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului  Telefon
0743889102.
l Facem curăţenie în poduri, beciuri,
garaje contra bani sau obiecte. 0748-
311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspi-
rator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video, mon-
taj video, transpunere casete VHS, mi-
niDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Tele-
fon 0745-210755.
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, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domi-
ciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la pre-
ţuri avantajoase. Proiecte, montări şi ser-
vice microcentrale, apă, canalizare.
Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă ofe-
rim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A
- Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de ame-
najări interioare şi exterioare: vopsit, gre-
siat, zugrăveli, faianţări, parchetat, la
preţuri negociabile. Telefon 0740-
511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi te-
lefonie + depanări calculatoare, configu-
rare internet, rutere, imprimante, scanere
şi la domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m,
toate utilităţile, la strada principală în
Vetiş, după Unicarm, 30.000 euro. 0770-
635485, 0732-116825.
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, ca-
bană cărămidă, fântână în Bercu Roşu
(extravilan), preţ - 5100 euro sau schimb
cu autoturism + diferenţa. Telefon 0741-
120883.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan -
Drumul Careiului, cu pomi fructiferi. Te-
lefon 0745-039506.
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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 insolvenţă IN-
SOLV 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 judi-
ciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă
vânzarea la licitaţie publică sau la negociere
directă a următoarelor bunuri aflate în patri-
moniul următoarelor societăţi comerciale de-
bitoare:
diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe, po-
lizoare, lămpi şi alte bunuri specifice unei fa-
brici de tricotaje şi de confecţii.    

teren intravilan, în suprafaţă de 1406 mp, cu
front la strada Fabricii, preţ   13.498 eur
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 bunuri mo-
bile şi imobile proprietate a debitoarei:
teren în suprafaţă de 38.000 mp, proprietate
tabulară;
construcţii – hale producţie, ateliere diverse,
sediu administrativ cu utilităţile aferente şi
împrejmuiri, drumuri uzinale betonate, două
coşuri de fum şi alte construcţii;
produse finite - sticlarie
Vânzarea individuală la licitaţie publică sau
prin negociere directă a următoarelor bunuri
mobile şi imobile aflate în averea debitoarei:
centrală termică cu terenul aferent – preţ de
pornire 70.000 lei.
pompa alimentare pentru combustibil si re-
zervor , rezervor din otel cil.(3 buc.), masina
de capsat cutii (3 buc.),  masina de balotat
hartie , masina de rindeluit la grosime;

Spatiu comercial P+E situate in  Satu Mare,
str.Fabricii,, nr.82, jud, Satu Mare,functional:
Parter : magazie, bar, grup sanitar, hol, casa
scarii si  etaj:    sala de consumatie, bucatarie,
grup sanitar , suprafata utila totala: 192,72
m2,, inscris in CF 57570 Satu Mare
,top.13192/7/2/IV/C , CF 57275 Satu
Mare, top.13192/7/2/IV/B si CF 56139
Satu Mare, top. 13192/7/2/XI cu titlu juridic
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 terenului in su-
prafata de 250 mp din  terenul in suprafata
totala de 500 mp aflat in proprietatea Statului
Roman ,la pretul de strigare 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. cadastral
6542/8  si dreptul de folosinta asupra terenu-
lui 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 in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
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 consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu
Mare

�    diverse piese de schimb auto pret de stri-
gare 48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
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 indi-
viduale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200
lei.

Apartament cu 3 camere si dependinte  cu
destinatie spatiu comercial , situat in Negresti
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 (km9) , extratabulara,pret
de strigare  27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, can-
tar, vitrine frigorifice, mobilier comercial ,hi-
drofor, 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 Negresti Oas,
cadastral: 89/14  Su=44,32 mp, pret de stri-
gare  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 reconver-
sia de pe hartie a CF NR. 3242 Gherta
Mica,sub top/210/10 si 212/2 , pret de stri-
gare 97.118 euro

Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt, pret de strigare
48.690 eur

Constructii agricole  dezafectate ,  proprietate
extratabulara, pret de strigare  115.871 lei

Instalatie electrica transformator 100 kva ,
pret de strigare  64.986 lei

Stoc produse finite -Confectii femei si barbati
pret pornire licitatie :1712 lei
Generator aburi TJ star 2
pret pornire licitatie :1471 lei
Masina de croit GEM 85/6
pret pornire licitatie :1471 lei
Masa cu fier de calcat
pret pornire licitatie :1612 lei
Masina de surfilat 5 fire 
pret pornire licitatie  :803 lei

casa (cu drept de folosinta asupra terenului
100 mp) situata in Satu Mare B-dul Closca ,
nr.58 , inscrisa in CF 8457 Satu Mare , cadas-
tral 4267/16  , pret de strigare  15.035 euro

autoturism OPEL VECTRA , anul fabrica-
tiei 1992, nr.circ SM –O3-FMR pret de stri-
gare 480 euro

autoturism marca Skoda Octavia  , anul fabri-
catiei 2007, nr.circ. SM-10-MCO, pret de sti-
gare 3360 euro

stoc echipamente , piese pentru calculatoare
si periferice IT , pret de strigare 1554 euro

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si im-
obile menţionate mai sus vor avea loc, de re-
gula, saptamanal, în fiecare zi de joi, ora
14:00, la sediul lichidatorului INSOLV EX-
PERT SPRL  din Satu Mare, str Ham Janos,
nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.

Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie pu-
blică dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi
pentru aceleaşi bunuri sau prin negociere di-
rectă, dacă există un singur ofertant. 

In situatia in care la prima sedinta de licitatie,
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 ra-
portul de evaluare. Plata pretului 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 stabi-
lită pentru vânzare, certificatul de înmatricu-
lare, actul constitutiv , declaratia ca nu se afla
in insolventa  şi împuternicirea societăţii ofer-
tante pentru reprezentantul ofertantei care va
participa la licitaţie, precum şi copie după
actul de identitate al acestuia.

Ofertanţii persoane fizice se vor
prezenta cu actul de identitate si daca este
cazul procura autentica de reprezentare .

Ofertele pentru cumpărarea aces-
tor bunuri pot fi transmise lichidatorului şi
pe e-mail: insolv.expert@yahoo.com, fax:
0261.716703, sau prin poştă la sediul lichi-
datorului 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

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

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

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

Angajăm sudor cu experienţă
MIG/MAG, TIG/WIG. Telefon
0746-149483.

Transport marfă 5 tone şi mutări. Tele-
fon 0746-140664.

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

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

AGENŢIA MATRIMO-
NIALĂ “JUMĂTATEA

TA” TE INVITĂ SĂ

ÎŢI GĂSEŞTI 
JUMĂTATEA.

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

Ş t r a n d  N o r d  Ve s t  
Te r m a l  P a r k  

angajează 
personal pentru 

curăţenie şi vânzător 
Fast Food. 

Tel. 0745492001.
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l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispi-
rescu, cu 18  front, preţ - 15.000 euro. Te-
lefon 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
Roșu, extravilan. Telefon 0741-120883.
l Vând sau schimb cu apartament sau
garsonieră lux 7 ari livadă cu casă de va-
canţă, toate utilităţile, str. Victoriei, lângă
ștrand. 0770-467713.
l Vând două parcele teren intravilan
la intrare în Lazuri, cartierul nou. Utili-
tăţi: 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 și pomi fruc-
tiferi. 0261-734972.
l Vând grădină în Bercu Roșu, 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. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, ca-
nalizare. Preţ 22.000 euro  negociabil.
Telefon 0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu cer-
tificat de urbanism, în zona Azuga-Pălti-
niș, din Satu Mare. Telefon
0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând apartament cu 1 cameră, zonă
bună, Cloșca 72, 30 mp, cu bucătăria des-
părţită. Telefon 0742-481793.
l Vând garsonieră pe str. Arinului, for-
mată din bucătărie, baie, 1 cameră. Preţ -
8.500 euro. Telefon 0741-458203.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Tele-
fon 0747-907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovu-
lui, 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 cără-
midă, pe Mircești. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere,
bloc cu acoperiș, 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 par-
ter pe Cloșca. 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 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în su-
prafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la
telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere
semidecomandat, din cărămidă, zona
Piaţa Someș. Preţ - avantajos. 0754-
060699.
l Vând apartament 2 camere, renovat,
cu termopane, microcentrală, faianţat,
gresiat, etaj III, la preţul de 19.500 euro.
str. Aleea Humulești,  nr.2, 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 micro-
centrală, la 5 minute de P-ţa Someș și Spi-
talul judeţean, accept și Programul
“Prima Casă”, fără intermediari. Informa-
ţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în
Micro  14, Aleea Mureșului, bloc din că-
rămidă, etaj IV, acoperiș izolat, finisat,
centrală termică, geamuri termopan. Preţ
21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere deco-
mandate, din cărămidă, Micro 14, etaj I,
str. Dariu Pop, bl. 45.  0722-872270 sau
0771-566269. Preţ 23.000 euro. Fără in-
termediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere parter
Micro 17, preţ - 31.000 euro, negociabil.
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, Carpaţi
I limită Carpaţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafini-
sat, etaj III, semicentral, mobilat complet,
în asociaţie, loc de parcare, 53.000 euro.
0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mo-
bilat și utilat, parter cu grădină proprie,
150 mp. Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, cen-
trală termică, pe B-dul Lalelei, deasupra
casieriei Electrica. Preţ 36.000 euro, ne-
gociabil. Merită văzut! (accept și schimb
cu apartament cu 2 camere, plus dife-
renţă), 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 Odo-
reului, cu apartament cu 2-3 camere. Tel.
0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj,
5 ari cu toate utilităţile, la preţ bun. 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând casă cu mansardă, toate utili-
tăţile, imediat acupabilă, teren aferent
0,50 ha. Telefon 0745-855032.
l Vând parte de casă pe str. Corvinilor,
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
și curent, lângă ștrand, cu 7 ari livadă.
0770-467713, 0361-413888.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona
ștrand termal), casă cu etaj, 3 camere, 2
bucătării, 2 băi, 2 terase + 1 casă cu 2 ca-
mere și garaj + 8 ari grădină. Preţ - 91.000
euro sau jumătate din proprietate 46.000
euro. Telefon 0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte și grădină
- 540 mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechituri,
cu 3 camere, bucătărie, baie, cămară ali-
mente, cu hol la intrare, 5 ari teren, garaj,
la preţ bun. Telefon 0770-429973, 0741-
344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, po-
sibilităţi de construcţie, microcentrală,
garaj. 0752-309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-
424238.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraș, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de
locuit nouă, cu mansardă, jos living, bu-
cătărie, baie, o terasă mare, sus două ca-
mere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană
din lemn cu mansardă, blacon jos și zidită
în interior, cămară de lemne, coteţ de
porci și 5 ari teren la 21.000 euro și legat
de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front
sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi
sau la schimb cu apartament sau alte va-
riante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinte, in-
trare mașină, semicentrală, preţ negocia-
bil. Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, uti-
lată, curte, garaj, zonă liniștită. Informaţii
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 casă cu două camere, bucătărie
de vară în Carei, 24 000 euro, negociabil.
Telefon: 0746476885. 
l Vând apartament 2 camere, et I, în
Carei, spatele Monumentului. Telefon:
0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în
Carei. 0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, activi-
tăţi comerciale, cabinete medicale etc. în
centrul vechi al Careiului. Telefon: 0744-
131384.
l Vând apartament în Carei, MV1,
parter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat,
confort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000
euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie,
baie, șură, garaj, bucătărie de vară, gaz, cu-
rent, apă, încălzire centrală, 35 ari de
teren, situată în Carei, pe str. Spicului nr.
7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic,
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, deco-
mandat, etaj IV, pe strada Ignișului -
Carei. Dotări: gresie, faianţă, parchet la-
minat, acoperiș izolat, aer condiţionat,
bucătărie modificată cu bar, mobilă de
bucătărie. Sau la schimb, plus diferenţă,
în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere
mobilate, living, hol, baie, bucătărie de
vară, cămară, șpais, beci, grajd, șură, 3 co-
teţe porci, 3 coteţe găini, magazie cereale,
magazie lemne, pătul porumb, 5 ari vie, 2
locuri de casă alăturate, 42 ari grădină și
5 ha teren arabil. Preţ - 40.000 euro, ne-
gociabil. Telefon 0742-464113.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha,
la Medieș Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ștrand a Odoreu-
lui, 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 Negrești Oaș, Bixad sau
Orașu Nou. 0261-853522.
l Vând 10 ari teren în Lazuri, cu o casă
mică. 0740-788506.
l Casă de vânzare în Moftinu Mic. Te-
lefon: 0744-564152.
l Vând casă cu grădină și anexe la 10
km de oraș; loc de casă 30 ari, la șosea. Te-
lefon 0755-401594.
l Vând 86 ari teren extravilan la Cion-
chești, 35 m front. Telefon 0745-330184
l Vând 14 ari loc de casă în Medieșu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, ușor negocia-
bil. 0758-253630.
l Vând teren intravilan în comuna
Certeze, jud. Satu Mare. Terenul este si-
tuat în zona Mociru și 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 și are o suprafaţă de
5.800 mp. Tel. 0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demo-
labilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în
Berveni, 35 000 lei. 0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str. Iepu-
rilor, 6 ari loc de casă, la 450 euro/ar. Te-
lefon 0745-049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cionchești, la 300 de metri de drumul
principal. Telefon: 0746-853192.

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

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

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.
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 pro-
ductie, ateliere, depozite, sopron etc.) cu supra-
fata construita totala de 2.563 mp si teren
aferent pe str. Careiului nr. 160 la pretul de
125.000 euro
Cladirea socio administrativa (birouri) si Depo-
zit (șopron inchis din lemn) terenul in suprafata
de 1.625 mp, proprietate a SC Via Vital SRL,
situata in Loc.Satu-Mare, str. Careiului, nr.160,
jud.Satu-Mare si este intabulata 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, depo-
zite, sopron etc.) cu suprafata totala construita
de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si
spatiu administrativ 320 mp, spatii de depozi-
tare 240 mp) cu teren aferent in suprafata de 762
mp la pretul de 761.000 lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL in su-
prafata de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp
la pretul de 237.940 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de pro-
ductie 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 asociatie,
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 lo-
calitatea Tureni, utilitati apa, curent, gaz 100 m,
vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de cen-
trul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in
imediata apropiere de Complex Philadelphia la
pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp in
localitatea Dorolt-Lazuri la pretul de 49.300
euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
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 MAGIRUS
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 lichidatorului
judiciar din str.Vasile Lucaciu, nr. 36, judeţul
Satu Mare.

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se
pot adresa lichidatorului judiciar la sediul ales al
acestuia din str. Vasile Lucaciu, nr. 36, judeţul
Satu Mare, sau la nr. de telefon  0744601144,
0361 809 462; 0261 770 161, 0744162033 sau
email office@euro-insolv.ro

De vanzare! Apartament situat in Cart Solida-
ritatii (langa Biserica de la intrare in cartier),
aleea Mircesti, 3 camere, decomandat, 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 informativ 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 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 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.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. N. Bălcescu, nr.
10, C.I.F. 17231786,   în calitate de lichidator administrativ  al S.C. Samicsson  S.R.L. cu
sediul în localitatea Satu Mare, str.  Lalelei, bl. R 15 ,  jud. Satu Mare , c.u.i.  643332 ,
număr de ordine în registrul comerţului J30/1227/1991, societate în lichidare  conform
prevederilor art. 252 și urm.  din Legea nr. 31/1991 declarăm  pierdut certificatul  de în-
registrare al societății, drept pentru care se declară nul. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. N. Bălcescu, nr.
10, C.I.F. 17231786,   în calitate de lichidator administrativ  al S.C.  POWER CON-
STRUCT   S.R.L.. cu sediul în localitatea Satu Mare , str. Stefan cel Mare, nr. 24 ,  jud.
Satu Mare, c.u.i. 15560430 ,  inregistrat la  registrul comerţului sub nr.  J30/531/2003,
societate în lichidare  conform prevederilor art. 252 și urm.  din Legea nr. 31/1991 de-
clarăm  pierdut certificatul  de înregistrare al societății, drept pentru care se declară nul. 
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l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în
satul Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km
de Tăşnad. Accept variante la schimb cu
alt teren situat în Tăşnad sau Viile Satu
Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la
Urziceni, cu fundaţie construită de 10x20
m, 28 m front, utilităţi în faţa casei. Infor-
maţii la telefon 0743.572.334.
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. Te-
lefon 0745-789043.
l Vând autoutilitară Ford Transit 2,5
TD, neînmatriculată, din 1999, 3 locuri,
platformă 3,20 x 2,15, roţi duble, în stare
bună. Telefon 0744-897711.
l Vând Land Rover Freelander Diesel,
recent adus în ţară, 4x4, climă, stare bună.
0744-792284.
l Vând Opel Astra, an 2001, înmatri-
culat, climă, service la zi. 0744-792284.
l Vând Dacia berlină anul 2004, arată
foarte bine, verificare tehnică până în
2016, preţ acceptabil, negociabil. 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 fabrica-
ţie 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, recent
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, climatro-
nic, recent adus. 0744-792284.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Tele-
fon 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. 
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998,
1,8 turbo-Diesel, geamuri electrice,
oglinzi electrice, comenzi la volan, volan
reglabil, AC, închidere centralizată, jante
aluminiu, înmatriculat în România. Preţ
informativ 2.500 euro, negociabil sau va-
riante. Telefon 0748693578.

PIESE DE MAŞINI

l Xenon auto  toate modelele inclusiv
camioane de la numai 180 ron; Restau-
rare 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
ixenonauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând lemne de foc - carpen, fag, cer.
Telefon 0752-851738.
l Vând lemne de foc - stejar, fag, car-
pen. Informaţii 0752-028511.
l Vând moped (scuter), maşină bobi-
nat fire Kett pt. tricot, motor 2,2 kWh
antiscântei, maşină măcinat porumb,
congelator 5 sertare, butelie aragaz. Infor-
maţii 0755-604961.
l Vând rochie de mireasă mărimea  42-
44, frigider mare, masă birou neagră, vi-
trină 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. Telefon
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, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon
0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată,
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 boi-
ler pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ
negociabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

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

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând 10 familii de albine. Telefon:
0261873613. 
l Vând tractor Fiat 55 cu motor de
ARO, coasă 1,65 m, disc portabil patru ba-
terii cu 6 foi de disc fiecare, remorcă pe o axă
din cutie de ARO. Preţ - 5.500 euro, nego-
ciabil. Telefon 0749-605940.
l Vând tractoare International Case, De-
utzfahr, 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 utili-
tăţi, lângă ştrand. 0770-467713, 0361-
413888.
l Închiriez casă, intrare auto, curte mare,
zona Soarelui. Telefon 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 bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Tele-
fon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri
rezonabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

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

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

S.C. COFFEE
TREND S.R.L.
Strada Avram Iancu nr. 24. Tel.
0361-427154, 0743-121446,

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

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de
euro. 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,
înmatriculat, taxa plătită şi nerecupe-
rată. Preţ informativ: 6.500 euro nego-
ciabil. 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 PROPRIETAR, 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.

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 scaun auto pentru copii. Infor-
maţii la tel. 0747-862630, după ora
16,00.

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

Vând uşă termopan dublă de interior,
de terasă, albă, second hand, cu toc din
lemn stratificat, posibilitate revopsire,
aproximativ 2,10 m înălţime şi 1,30 m
lăţime. Preţ 500 lei, negociabil. Telefon
0742-987140.

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!

Vând/schimb Opel Vectra C,
Diesel, fabr. 2003, înmatriculată.
În stare perfectă. 3940 euro. Tel.
0744131307
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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)
09:00 – Dialoguri de Valeriu
Ioan (reluare)  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului 
(reluare)  
13:00 – Teleshopping II 
14:00 – Muzică şi voie bună 
(reluare)
16:00 – Calea, Adevărul şi Viața
(reluare)
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora Adevărului 

19:00 – Cu cărțile pe masă  
(reluare)
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în Cotidian 
22:00 – Film serial: „Teatrul de
pe strada 7” ep. 23, 24
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)
01:30 – La vremea noastră... 
(reluare)
02:00 – Teleshopping II
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – Muzică şi voie bună 
(reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

08:00 - Telejurnal
matinal  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 - Teleshopping
11:30 - Garantat 100%  12:20 -
Oameni care au schimbat lumea
12:30 - Vreau să fiu sănătos  13:00
- Opre Roma  14:00 - Telejurnal
15:00 - Teleshopping  15:30 -
Convieţuiri  16:50 - Legendele
palatului: Luna îmbrăţişează Soa-
rele  17:30 - Legendele palatului:
Luna îmbrăţişează Soarele  18:10
- Europa mea  18:45 - Nimic prea
bun pentru un cowboy  19:35 -
Oameni care au schimbat Lumea
(R)  19:45 - Sport  20:00 - Tele-
jurnal  21:00 - Lumea şi noi
22:10 - Sala de bal  23:55 - Garan-
tat 100%  00:55 - Prin Ţara Zâne-
lor 

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - Tânăr
şi neliniştit (R)
11:00 - America în
carantină (R)

13:00 - Ştirile Pro TV  14:00 -
Tânăr şi neliniştit  15:00 - Licee-
nii Rock’n’ Roll  17:00 - Ştirile
Pro TV  17:30 - La Măruţă  19:00
- Ştirile Pro TV  20:30 - Fotbal:
Strømsgodset - Steaua  22:30 -
Ştirile Pro TV  23:05 - Chuck
00:00 - Poliţiştii din Houston

08:00 - Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:50 - În gura pre-
sei  11:40 - Teles-

hopping  11:10 - 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
- Te pui cu blondele  23:00 - Un
show păcătos  01:00 - Observator
(R)

07:00 - Sensul vietii
(R)  09:00 - Walker,
poliţist texan (R)
10:30 - Râzi şi câştigi
(R)  11:15 - Trăsniţi

din NATO (R)  12:00 - Teleshop-
ping  12:30 - Regina cumpărăturilor
13:30 - Teleshopping  14:00 - Trăs-
niţii din Queens  15:00 - Ultima
dezbatere  17:00 - Walker, poliţist
texan  18:00 - Ştirile Prima TV
19:00 - Râzi şi câştigi  19:30 - Trăs-
niţi din NATO  20:00 - Cireaşa de
pe tort  21:00 - Fiul Dragonului
23:00 - Click!  00:00 - CSI - Crime
şi Investigaţii 

07:00 - Poveste de fa-
milie  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  21:15 - WOWBiz  00:30 -
Ştirile Kanal D (R)

07:00 - Abisul pa-
siunii (R)  08:00 -
Rosa Diamante
(R)  09:30 - Clona

(R)  10:45 - Soţ de închiriat  (R)
11:45 - Pentru că te iubesc (R)
13:00 - Spune-mi ca esti a mea (R)
14:30 - Bucătăria iadului  15:30 -
Minciuna  16:30 - Rosa Diamante
17:30 - Clona  18:30 - Soţ de închi-
riat  19:30 - Pentru că te iubesc
20:30 - Spune-mi ca esti a mea
22:00 - Legături riscante  23:00 -
Casa de alături  00:00 - Lara

08:00 - La distracţie
cu băieţii  9:00 - Iu-
biri mondene – Le-
gături periculoase
(R)  10:00 - Dr. Oz

Show  11:00 - Nu-i uşor să fii mi-
reasă!  12:00 - Paradisul culinar
12:30 - Medici în Santa Monica
13:30 - Răpirea  14:30 - Dragoste la
locul de muncă  16:00 - Vorbe dulci

17:30 - Ambiţie devastatoare  19:00
- Iubiri mondene – S-au iubit, s-au
despărţit  20:00 - Dr. House  21:00
- Menajere ambiţioase  22:00 - Me-
dici în Santa Monica  23:00 - Dr.
House  0:00 - Menajere ambiţioase

07:35 - Rugul
aprins  08:50 - Blue
Lagoon: The Awa-
kening  10:20 - Aşa

se scrie istoria!  12:00 - Eu cu sora
mea mai mică  14:10 - Seducătorul
2  16:10 - Tinereţe veşnică  17:55 -
Aventurile lui Henry: Filmul  19:30
- Vicepreşedinta  20:00 - Percy Jac-
kson: Marea monştrilor  21:45 -
Déjà Vu  23:00 - Californication
23:30 - Cei rămaşi  00:30 - Byzan-
tium

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 - Fotbal: Shakthar
Donetsk - Dynamo Kiev  14:00 -
Ştiri Sport.ro  14:10 - Fotbal:
Stromsgodset - Steaua  15:00 - Ştiri
Sport.ro  16:00 - Ora exactă în
sport  17:00 - Ştiri Sport.ro  17:10
- Ora exactă în sport  18:00 - Ştiri
Sport.ro  18:30 - Special: Fotbal
preliminarii Champions League
Steaua - Stromsgodset  20:30 -
Spărgătorii de râs  21:00 - Ora
exactă în sport  21:30 - Wrestling
SMACK  22:15 - Special: Steaua -
Stromsgodset  00:00 - Ştiri
Sport.ro

09:30 - Ciclism
10:30 - Ciclism
10:45 - Speedway
11:30 - Atletism
13:00 - Ciclism

14:15 - Ciclism  14:30 - Ciclism
18:30 - Ciclism  18:45 - Scrimă
20:45 - Omnisport  21:15 - Om-
nisport  21:20 - Omnisport  21:25

- Călărie  22:25 - Omnisport
22:30 - Călărie  22:35 - Golf  22:50
- Golf  22:55 - Navigaţie  23:25 -
Navigaţie  23:30 - Omnisport
23:40 - Ciclism  00:45 - Ciclism

09:40 - Daily Income
10:00 - Previziunile
zilei  11:00 - Se întâm-
plă în România  12:00 -
Ştiri  13:00 - Se întâm-

plă 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
21:30 - Sinteza zilei  23:15 - În
gura presei  00:00 - Ştiri

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

fix  12:00 - Realitatea de la fix
13:00 - Fabrica  14:00 - Lifetime
News  15:00 - Realitatea de la fix
16:00 - Newsroom  18:00 - Reali-
tatea de la fix  18:30 - Deschide
lumea  20:00 - Prime Time News
21:00 - Realitatea zilei  22:00 - Jo-
curi de putere  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 înăl-
ţime  11:00 - Maşini pe alese  12:00
- În viteza a cincea  13:00 - Cea mai
dură cursă din lume  14:00 - Co-
moara din garaj  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 - Super zgârie-nori
21:00 - Aurul de sub gheţuri  22:00
- Camioane în Australia  23:00 -
Ţapinarii din mlaştini  00:00 -
Alaska
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Sînteţi pus în situaţia de a

lua o hotărîre importantî pe plan
sentimental. Un bărbat mai în vîr-
stă vă ajută cu sfaturi preţioase. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţa s-ar putea să
aveţi o mică problemă sentimen-
tală. Cu o vorbă bună, puteţi deza-
morsa uşor o situaţie tensionată.
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunteţi destul de confuz
şi aveţi puţine şanse să porniţi afa-
cerea pe care o planificaţi. Vă sfă-
tuim să nu insistaţi. 
RAC (22.06 - 22.07)

S-ar putea să îi reprosaţi
partenerului de viaţă că a cheltuit
prea mult. Vă recomandăm să vă
păstraţi calmul şi să fiţi mai flexibil. 
LEU (23.07 - 22.08)

Se pare că la serviciu nu
prea aveţi spor la treabă şi nu reuşiţi
să vă mulţumiţi şefii. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Nu prea reuşiţi să vă sta-
biliţi o listă de priorităţi. Pe de o
parte, ar trebui să terminaţi o lu-
crare importantă, iar pe de altă
parte, sînteţi presat de o problemă
financiară. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Dimineaţă sînteţi exage-
rat de optimist şi intenţionaţi să ce-
reţi o mărire de salariu. Este puţin
probabil să aveţi cîştig de cauză.
SCORPION (23.10 - 21.11)

O problemă de natură
sentimentală vă strică buna dispo-
ziţie şi este posibil să deveniţi mo-
rocănos. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

S-ar putea să rămîneţi
fără bani din cauza unor reparaţii
urgente în casă. Cel mai mult vă su-
pără faptul că nu mai puteţi pleca
într-o călătorie. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă bate gîndul să porniţi
o mică afacere. Puneţi la punct
toate detaliile, înainte de a trece la
acţiune! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Nu reuşiţi să faceţi ce v-aţi
propus, din cauza obstacolelor care
vă apar în cale. Nu daţi vina pe
membrii familiei pentru nereuşi-
tele de azi! 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

S-ar putea să nu vă iasă
toate planurile aşa cum doriţi. Un
prieten vă propune să colaboraţi
într-o afacere de pe urma căreia pu-
teţi cîştiga bine.

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 00.00 - Poliţişti din Houston
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Lucrătorii din cadrul Servi-
ciului Teritorial al Poliţiei
de Frontieră (STPF) Satu

Mare au depistat luni 249 flori
de mină pe care un băimărean in-
tenţiona să le transporte în Aus-
tria, fără a deţine documentele
legale pentru scoaterea lor din
ţară. Maramureşeanul este cerce-
tat sub aspectul săvârşirii de ten-
tativă la efectuarea de operaţiuni
de export ilegal, iar mineralele
descoperite au fost ridicate în ve-
derea stabilirii, de către un ex-
pert autorizat, a valorii şi
apartenenţei la Patrimoniul Na-
ţional Cultural Mobil.

Luni, în jurul orei 14.00,
la Punctul de Trecere a Frontierei
Petea s-a prezentat pentru a ieşi
din ţară, la volanul unui autovehi-
cul marca Ford Tranzit, Laszlo V.,
în vârstă de 42 de ani, din judeţul
Maramureş. Cu ocazia formalităţi-
lor pentru ieşirea din România,
poliţiştii de frontieră au descoperit
în autovehicul 20 de lăzi din plas-
tic în care se aflau 249 pietre de
mină de diferite compoziţii, forme
şi dimensiuni. Bărbatul a declarat
că a cumpărat obiectele de la o so-
cietate comercială din Baia Mare şi
urma să le transporte până în Aus-

tria, unde ar fi dorit să participe la
o expoziţie, însă nu deţinea toate
documentele legale în acest sens.

Potrivit unui comunicat
de presă remis de Serviciul Terito-
rial al Poliţiei de Frontieră Satu
Mare, având în vedere că obiectele
ar putea face parte din Patrimoniul
Naţional, soferul trebuia să pre-
zinte, conform legii, documente
pentru scoaterea lor din ţară, adică
un certificat de export temporar
sau definitiv, certificat din care să
reiasă faptul că pietrele de mină nu
fac parte din Patrimoniul Naţional

Cultural Mobil, dar şi acord de
mediu pentru exportul florilor de
mină eliberat de Ministerul Me-
diului şi Schimbărilor Climatice,
acte pe care bărbatul nu le deţinea.
Ca urmare a celor constatate, poli-
ţiştii de frontieră sătmăreni efec-
tuează cercetări pentru tentativă la
infracţiunea de efectuare de opera-
ţiuni de export ilegal, iar cele 249
pietre de mină au fost ridicate în
vederea stabilirii, de către un ex-
pert autorizat, a valorii şi aparte-
nenţei la Patrimoniul Naţional
Cultural Mobil.

Captură record de flori de mină
la PTF Petea
8 Poliţiştii de frontieră au descoperit 250 pietre de mină
în maşina unui băimărean

CAPTURĂ. Florile de mină urmau a fi scoase din ţară pe la Vama Petea

PAveL PRODAnIUC

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

Hingherii din Sătmar
refuză să mai iasă pe teren din
cauza lui Castorică, rozătorul
complexat de dotarea sa extrem
de anemică. Hingherii s-au spe-
riat după ce au dat de mai multe
ori de Castorul retardat. Cu toţii
s-au speriat când l-au găsit mort
de beat, prin scări de bloc şi pe
sub bănci aciuat. Prima oară au
crezut că e vorba de vreun câine
jigărit, dar apoi s-au dumirit că e
vorba de rozătorul ramolit. Cas-
torul i-a băgat în sperieţi când şi-
a întors moaca spre ei, strigând
că sunt nişte derbedei. Hingherii
au fost nevoiţi să meargă la psi-
hiatru după ce au văzut faţa hi-
doasă şi buboasă a Castorului

derbedeu şi homalău. Abia s-au
putut apropia de Castorul dela-
tor şi urât mirositor. Cu chiu cu
vai l-au ridicat pe Castorul beat
şi anchilozat, alegându-se cu pu-
reci şi păduchi. Până şi din adă-
post a evadat rozătorul prost.
Castorul pur şi simplu a turbat
că n-a primit acolo alcool dublu
rafinat. Aşa că s-a reîntors în
stradă, unde-şi poate astâmpăra
setea din mărunţişul primit po-
mană. Nici maidanezii nu se mai
apropie de Castorel, scârbiţi de
mirosul pe care această zdreanţă
îl emană de la distanţă. Nici nu e
de mirare că şi hingherii refuză
să-i vină de hac acestei fiinţe or-
dinare.

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

Castorică, spaima 
hingherilor

Absolvenţii de liceu, aşteptaţi 
la AJOFM

Absolvenţii promoţiei
2014 care nu doresc să urmeze o
formă de învăţământ superior sunt
aşteptaţi la Agenţia Judeţeană pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM)Satu Mare să se înregis-
treze în baza de date pentru a bene-
ficia de sprijin în vederea angajării.
Tinerii care au absolvit în acest an o
formă de învăţământ şi sunt în
căutarea unui loc de muncă se pot
înregistra în baza de date a agenţiei
dacă au minim 16 ani şi dacă într-o
perioadă de 60 de zile de la absolvire
nu au reuşit să se încadreze în muncă

potrivit pregătirii profesionale.
Pentru a se înregistra în

baza de date a AJOFM la Satu Mare
sau la punctele de lucru din Ardud,
Carei, Tăşnad şi Negreşti-Oaş tre-
buie să prezinte actul de identitate,
în original şi copie, actele de studii
şi calificare, în original şi copie sau
adeverinţă eliberată de instituţia de
învăţământ cu precizarea “absol-
vent” şi data absolvirii sau sesiunii şi
adeverinţă medicală din care să
rezulte că este apt de muncă sau are
eventuale restricţii medicale.

Florin Dura

SC GORDIUS SRL angajează:
şofer distribuitor cu permis 

de conducere BC
CV-urile se depun la sediul societăţii : str.
Careiului nr.162, zilnic între orele 09:00-17:00.

Casă lovită 
de trăsnet în
Balta Blondă

Poliţiştii de investigaţii cri-
minale şi pompierii sătmăreni au fost
sesizaţi în noaptea de luni spre marţi,
despre faptul că pe strada Balta
Blondă nr. 23 din municipiul Satu
Mare arde o casă de locuit. Echipajele
de intervenţie au ajuns la locul incen-
diului, la ora 01.20, şi au constatat că
arde casa de locuit cu pericol de pro-
pagare la anexele învecinate. În urma
incendiului au ars: elemente de con-
strucţie din lemn a acoperişului pe o
suprafaţă de aproximativ 320 mp, îm-
brăcăminte, două corpuri mobilier şi
cinci uşi de lemn. Totodată, s-au de-
gradat aproximativ 4000 bucăţi de
ţiglă, şase bucăţi geam termopan şi o
uşă termopan. Cauza care a produs
incendiul a fost trăsnetul, iar interven-
ţia s-a încheiat la ora 03.50. Ca urmare
a intervenţiei prompte a pompierilor
s-a reuşit salvarea anexelor învecinate
şi restul casei în valoare de aproximativ
250.000 lei, iar pagubele au fost eva-
luate la aproximativ 45.000 lei.

Pavel Prodaniuc
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