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Votat sâmbătă, 26 iulie, la
Congresul celor două par-
tide, noul partid rezultat

din fuziunea PNl- PDl va intra de
iure în vigoare cu numele PNl din
momentul în care Tribunalul se va
pronunţa în favoarea sa. Conceput
ca mare partid al Dreptei, noul par-
tid are o structură de conducere for-
mată din peste 100 de membri, în
condiţiile în care numai Biroul Per-
manent Naţional are aproximativ
60 de membri. În acest fel, intenţia
celor două partide, PNl şi PDl,
este ca mai mulţi membri de partid
să primească funcţii pentru a se mo-
biliza pentru campania electorală în
vederea alegerilor prezidenţiale.
Această structură va funcţiona până
după alegerile europarlamentare
din noiembrie 2016, când ar trebui
ca noul partid, numit PNl, să aibă
alegeri interne.

În perioada imediat urmă-
toare reprezintă de mare interes
modul în care această nouă struc-
tură politică va avea aderenţă în
rândul electoratului, având în ve-
dere că un sondaj realizat recent de
INSCoP research arată că mai
mult de o treime  dintre români
consideră că fuziunea dintre PNl
şi PDl este o idee proastă. 

continuare în pagina 2
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Voicu D. rusu

pSD Satu Mare îl vrea
pe ponta la Cotroceni

După modelul Avântul Bâr-
sana, Someşul oar îşi doreşte să ajungă
cât mai departe în Cupa româniei. Să
ne reamintim că în stagiunea
precedentă, maramureşenii au venit la
Bucureşti pentru a juca cu Steaua.
Aceasta este şi dorinţa managerului
Zsolt Maiorciac de la Someşul oar.
Prezent la emisiunea Săptămâna

Sportivă, acesta a declarat că echipa sa
va da totul pentru a întâlni, de ce nu, o
echipă din primul eşalon.

“Vrem să ajungem cât mai
departe. Întâlnim o echipă dificilă, dar
vrem să luăm exemplul Bârsana, care a
realizat o performanţă pentru o echipă
de judeţ“, a spus Zsolt Maiorciac.

SPORT - pag. 11

SoMeşul oAr
Maiorciac: “Vrem să jucăm 
cu o echipă de Liga 1“

Problema câinilor vagabonzi,
aproape rezolvată la carei

În urma parteneriatului
încheiat între Primăria Carei şi
Asociaţia pentru protecţia animale-
lor Puffi, numărul câinilor comuni-
tari aflaţi pe străzile municipiului a
scăzut vizibil. Peste 200 de câini au
fost culeşi de pe străzi şi duşi la adă-
postul înfiinţat în incinta fostei
unităţi militare de pe strada Căple-
niului. Alţi peste 300 de câini co-

munitari au fost adoptaţi în urma
demersurilor voluntarilor Puffi. În-
mulţirea în continuare a câinilor va-
gabonzi a fost redusă prin
intermediul numeroaselor acţiuni
de sterilizare gratuită. În urma suc-
ceselor înregistrate, acţiunile gra-
tuite de sterilizare au fost extinse şi
la câinii cu stăpân.
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contribuţiile la sănătate nu vor
fi majorate nici în acest an 

Ministrul Sănătăţii a de-
clarat luni că nu vor fi majorate
contribuţiile la sănătate nici în
acest an şi nici în anii următori, iar
o asemenea dezbatere nu a avut
loc în Guvern, după ce secretarul
de stat din Ministerul Sănătăţii
Dorel Săndesc declarase că ar
putea creşte contribuţia pentru
asigurările de sănătate cu până la
14 la sută. Ministrul Sănătăţii a
declarat luni că nu vor fi majorate

contribuţiile la sănătate nici în
acest an şi nici în anii următori, iar
o asemenea dezbatere nu a avut
loc în Guvern, precizând că în
2010 au existat propuneri privind
posibile majorări, dar au rămas la
stadiul de discuţii. Ministerul Să-
nătăţii nu a discutat cu Fondul
Monetar Internaţional şi nici cu
alte organisme internaţionale o
eventuală creştere a contribuţiilor
la Sănătate. 

infracţiune

nouă mi-
granţi şi trafi-

canţi prinşi 
la graniţă 
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
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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
Marţi, 29 iulie  2014

ziua 210 a anului

Când natura îţi dă forţa, curajul
vine de la sine. 

(Valeriu Butulescu)

Soarele răsare la 6 fix, apune la 20
şi 44 de minute.

urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Mc. Calinic, Ma-
mant şi Veniamin; Sf. Mc. Teo-
dota cu fiii săi
romano - catolic - Ss. Marta;
Lazăr şi Maria, fraţi
greco - catolic - Sf. M. Calinic,
Mamant şi Veniamin; Sf. M. Teo-
dota cu fiii ei

1958 - preşedintele american
Dwight Einsenhower a semnat
actul care a dus la crearea
NASA.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT

Middle managerii, cel mai bine plătiţi din industria auto

IOaN raţIu

Salariile angajaţilor din
companiile din producţie au cres-

cut cu 5,3% în ultimul an, de cele
mai mari creşteri salariale având
parte în special angajaţii din mana-
gement (unde salariile au crescut, în
medie, cu 11%) şi muncitorii
(+7.8% faţă de anul trecut), arată
rezultatele studiului anual realizat
de firma de recrutare Aims. Studiul
Aims Salary Map - manufacturing
de anul acesta a centralizat datele
culese de la 147 de companii (ma-
joritatea din industria automotive -
80 de companii şi din industria
electrică şi electronică - 25 de com-
panii), care au împreună aproape
128.000 de salariaţi în toată ţara.

Cel mai bine plătiţi anga-
jaţi din industria automotive sunt
middle şi top managerii (cu excep-
ţia directorilor generali) care câş-
tigă, în medie, aproape 6.300 de lei
net pe lună, în timp ce inginerii din

auto sunt plătiţi, în medie, cu câte
2.600 de lei net pe lună. Muncitorii
direct productivi din fabricile din
industria auto primesc salarii nete
de sub 1.000 de lei pe lună. O situa-
ţie ciudată se întâlneşte în ceea ce
priveşte salariile angajaţilor cu stu-
dii superioare (majoritatea ingineri)
din industria auto, care au scăzut cu
aproape 1% faţă de anul trecut. Ex-
plicaţia pentru această diminuare
constă în faptul că, în cursul anului
2013, s-au angajat persoane cu stu-
dii superioare pe salarii mai mici ca
în anii anteriori.

“Pentru că în prezent nu
mai există obligativitatea acordării
unui salar minim pentru persoanele
care au terminat o facultate, am în-
tâlnit situaţii în unele companii în
care proaspeţii ingineri - contabili -
planificatori aveau salariile unor

muncitori necalificaţi din alte com-
panii. Aceasta a dus în jos media sa-
lariului acordat acestei categorii de
angajaţi, aşa că unii dintre ingineri-
economişti care aveau salarii foarte
mari în trecut au migrat în zona de
management”, a explicat Gynella
Parfenie, consultant al studiului de
salarizare Aims Salary Map. 

Într-adevăr, odată cu
adoptarea noului Cod al muncii
din mai 2011 s-a diminuat obliga-
tivitatea ca angajatorii să ofere an-
gajaţilor care au absolvit o
facultate un salariu egal cu cel
puţin două salarii minime pe eco-
nomie. Efectul a fost că în scurt
timp în majoritatea companiilor a
avut loc promovarea din eşalonul
II al departamentelor de elemente
noi, după ce s-a făcut o căutare in-
tensă pe piaţă.
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Astfel, în mod concret, 35,4% dintre
repondenţi sunt de părere că unirea
PNL şi PDL este o idee proastă.
29,4% consideră că un asemenea
proiect este o idee bună, iar 35,2%
nu ştiu sau nu răspund la această în-
trebare. În ceea ce priveşte reuşita fu-
ziunii, 32,7% cred în succesul
acesteia, în timp ce 28,1% afirmă
contrariul.

Cel mai mare grad de mul-
ţumire se înregistrează în rândul
electoratului liberal, lucru de înţeles
având în vedere că noul partid rezul-
tat din fuziune se numeşte PNL.
Astfel, 85,6% din alegătorii PNL
cred că fuziunea este o idee bună şi
doar 4,5% dintre votanţii liberali o
consideră o idee proastă. Pe de altă
parte, votanţii PDL sunt mai puţin
încântaţi. Doar 70,7 % au o părere
bună, iar 6,1% apreciază că fuziunea
este o idee proastă, în timp ce
aproape un sfert, 23%, nu se pro-
nunţă.

Cercetarea INSCOP Re-
search a sondat şi opinia electoratu-
lui unor structuri politice
neimplicate efectiv în fuziunea
PNL-PDL. Astfel, majoritatea vo-
tanţilor alianţei PSD-UNPR-PC,
adică 60%, cred că acest proiect este
o idee proastă şi doar 15,5% au o pă-
rere bună. Totodată, 24% din elec-
toratul PMP de la euroalegeri
apreciază decizia fuziunii PNL-
PDL, în timp ce 52% au exprimat o
opinie nefavorabilă cu privire la
această construcţie. Alegătorii
UDMR sunt şi mai sceptici, numai
5,4% exprimându-se în favoarea fu-
ziunii.

Studiul a fost realizat în pe-
rioada 1-16 iulie pe un eşantion de
1.055 de persoane şi nu este exclus
ca rezultatele procentuale să se fi
modificat în sens crescător. Oricum
însă, conducerea noului PNL nu are
prea multe motive de a se bucura în-
ainte de vreme.

Sondaj INSCOP despre fuziunea
PNL-PDL
urmare din pagina 1

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ 
LORANT LOGA - administrato-
rul LOGA DANCE SCHOOL,
ne va prezenta în emisiunea de as-
tăzi informaţii de ultimă oră în ceea
ce priveşte programul de vară al
şcolii cât şi perspectivele pentru
anul în curs. Bună dimineaţa, vă
spune şi astăzi, Dj Gaby pe Nord
Vest TV.

OrA ADEvĂrULUI
Careienii sunt invitaţi în această
seară, de la ora 18.00, să urmărească
emisiunea Ora Adevărului, mode-
rată de Victor Constantinovici. Şi
asta pentru că invitat este primarul
municipiului Carei, Kovacs Eugen,

care va vorbi despre ultimele nou-
tăţi din administraţia publică lo-
cală.

MUZICĂ ȘI vOIE BUNĂ 
REDIFUZARE LA CEREREA
TELESPECTATORILOR
Muzică şi voie bună cu formaţia SE-
LECT
Invitaţii din această seară ai emisiu-
nii MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ, di-
fuzată de la ora 20.50,  sunt: SORIN
BUK, DENISA BOTIŞ şi formaţia
SELECT. Telespectatorii vor putea
asculta cântece mai noi şi mai vechi
interpretate cu drag de către invitaţii
emisiunii din această seară. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240
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Indisciplina în trafic, la cote alarmante
8Peste o mie de permise de conducere au fost suspendate de poliţiştii rutieri sătmăreni în primele şase
luni ale acestui an

Pe lângă faptul că traficul ru-
tier în judeţul Satu Mare se
desfăşoară destul de greoi

din cauza numărului mare de au-
tovehicule existente, mai sunt
unii şoferi care nu ţin cont de re-
gulile prevăzute în Codul Rutier.
Viteza excesivă, neatenţia la volan
şi neacordarea de prioritate sunt
principalele abateri săvârşite de
şoferi pe drumurile publice din
judeţ. Din această cauză, în pri-
mele şase luni ale acestui an peste
o mie de şoferi au rămas pietoni
din cauza faptului că le-au fost
suspendate permisele de condu-
cere. Totodată, poliţiştii rutieri
au aplicat şi peste 33.000 de sanc-
ţiuni contravenţionale. Din expe-
rienţa ultimilor ani, traficul va
deveni şi mai indisciplinat în ur-
mătoarea lună odată cu venirea
acasă a celor care muncesc în stră-
inătate şi care nu se sfiesc să în-
calce regulile de circulaţie.

Peste o mie de 
permise suspendate

Potrivit datelor furnizate
de Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Satu Mare, în primele şase
luni ale acestui an au fost suspen-
date 1.046 de permise de condu-
cere. Chiar dacă cifra pare destul
de mare, îmbucurător este faptul
că, faţă de aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut, au fost suspendate cu
peste 160 de permise mai puţine.
Pentru nerespectarea regimului de
viteză au fost suspendate 244 de
permise, în timp ce 62 au fost sus-
pendate pentru cumulul de
puncte. În celelalte cazuri, şoferii
au rămas pietoni pentru consum
de alcool, trecerea pe culoarea
roşie a semaforului, pentru ne-
acordare de prioritate. De aseme-
nea, 130 de permise au fost

suspendate în urma unor acci-
dente rutiere, iar alte 68 au fost re-
ţinute în vederea anulării. 

Tot în perioada analizată,
poliţiştii rutieri sătmăreni au apli-
cat în trafic 33.082 de sancţiuni
contravenţionale, aproximativ la
acelaşi nivel cu aceeaşi perioadă a
anului precedent. O atenţie deose-
bită a fost acordată principalelor
cauze generatoare de accidente.
Astfel, pentru nerespectarea regi-
mului de viteză au fost aplicate
10.540 de amenzi, iar pentru ne-
acordarea priorităţii de trecere a
pietonilor au fost aplicate 190 de
amenzi. De asemenea, pentru di-
ferite abateri, poliţiştii rutieri au
mai aplicat 3.516 sancţiuni.

Accidente pe bandă
rulantă

Faptul că indisciplina din
trafic rămâne la cote ridicate se oglin-
deşte foarte bine şi în numărul mare
de accidente produse în primele şase
luni pe raza judeţului, în creştere faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Astfel, în perioada analizată, în judeţ
s-au produs 107 accidente soldate cu
victime omeneşti (cu şase mai mult
faţă de prima jumătate a anului
2013), în urma cărora au fost victimi-
zate 132 persoane (+20), din care 62
accidente grave (+8), soldate cu 17
persoane decedate (+10), alte 55 de
persoane fiind rănite grav (+3) şi 11
(+9) persoane rănite uşor. Diferenţa
de 45 accidente se includ în categoria

celor uşoare, acestea fiind soldate cu
49 persoane rănite uşor (+1). 

Din totalul celor 107 acci-
dente, în 9 cazuri conducătorii auto
se aflau sub influenţa băuturilor al-
coolice, dar aceasta nu reprezintă
cauza principală a producerii eveni-
mentelor. Din acest punct de vedere,
pe primul loc se situează nerespecta-
rea regimului legal de viteză, 18 ac-
cidente s-au produs din această
cauză, şi aici vorbim despre viteză ex-
cesivă (11) şi viteză neadaptată la
condiţiile de drum. Pe locul secund
se află neacordarea priorităţii de tre-
cere a vehiculelor (14), iar pe poziţia
a treia se află neacordarea priorităţii
de trecere pietonilor (13). Totodată,
14 accidente s-au produs din cauza
pietonilor care au traversat neregula-
mentar.

Contrar aşteptărilor, cele
mai multe accidente sunt produse în
luna aprilie, urmată de luna mai şi de
luna iunie, deşi lunile în care circula-
ţia se desfăşoară mai greu din cauza
condiţiilor meteo sunt ianuarie şi fe-
bruarie.

Traficul auto va 
deveni mai greu

Din experienţa anilor trecuţi,
traficul auto va deveni mai greu şi mai
indisciplinat în cursul lunii august,
când mulţi dintre sătmărenii care lu-
crează în străinătate se întorc acasă. Pe
lângă faptul că şoselele devin mai aglo-
merate, mulţi dintre “stranieri” nici nu
respectă cu stricteţe regulile de circula-
ţie. Având bolizi cu mulţi cai putere
sub capotă, mai ales cei tineri, conduc
cu viteză, intră în depăşiri riscante, trec
pe culoarea roşia a semaforului şi multe
altele. Numărul amenzilor aplicate şi a
permiselor suspendate în luna august
este cu aproximativ 50% mai mare
decât media lunilor anterioare.  Pentru
a preveni numărul mare de tragedii pe
şoselele judeţului, poliţiştii rutieri săt-
măreni, în parteneriat cu alte instituţii,
organizează o serie de acţiuni de pre-
venţie. Ultima acţiune de amploare de
acest fel a avut loc la mijlocul acestei
luni, în cadrul căreia au fost aplicate
mii de amenzi şi au fost suspendate zeci
de permise de conducere.  

FLORIN DURA

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

ÎNGRIJORĂTOR. Peste o mie de şoferi au rămas pietoni în primele şase luni ale acestui an

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
____________________________
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
______________________________
În   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între
orele  15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr.
Coica  va consulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică 

- ginecologie
Programări  la telefon: 0753822197
______________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între
orele   09:00-16:00 ,  va consulta 

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
Dermatoscopie
Dermabraziune
Crioterapie
Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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În urma parteneriatului înche-
iat între Primăria Carei şi
asociaţia pentru protecţia

animalelor Puffi, numărul câinilor
comunitari aflaţi pe străzile muni-
cipiului a scăzut vizibil. Peste 200
de câini au fost culeşi de pe străzi
şi duşi la adăpostul înfiinţat în in-
cinta fostei unităţi militare de pe
strada Căpleniului. alţi peste 300
de câini comunitari au fost adop-
taţi în urma demersurilor volunta-
rilor Puffi. Înmulţirea în
continuare a câinilor vagabonzi a
fost redusă prin intermediul nu-
meroaselor acţiuni de sterilizare
gratuită. În urma succeselor înre-
gistrate, acţiunile gratuite de ste-
rilizare au fost extinse şi la câinii
cu stăpân.

Adăpost pentru câinii
comunitari

Ca o primă măsură pentru
diminuarea numărului de câini co-
munitari pe străzile municipiului
Carei, Asociaţia Puffi a înfiinţat un
adăpost pentru aceştia într-o baracă
situată în incinta fostei unităţi mili-
tare de pe strada Căpleniului. În
acest adăpost sunt cazaţi aproape
250 de câini fără stăpân, îngrijiţi şi
hrăniţi din sponsorizările obţinute
de voluntarii Asociaţiei Puffi. Acti-
vitatea Asociaţiei este sprijinită con-
stant de către Primăria şi Consiliul
Local al municipiului Carei.

Voluntarii Asociaţiei Puffi
nu s-au mulţumit doar să adune câi-
nii vagabonzi de pe străzile Careiu-
lui, ci au şi încercat să le găsească
stăpâni. În decursul celor trei ani de
când funcţionează, asociaţia a reuşit
să dea spre adopţie, în baza unor
contracte cu viitorii proprietari,
peste 300 de câini comunitari, stabi-
lind un veritabil record în acest sens,
ne-a declarat preşedintele Asociaţiei
Puffi, Maria Ardelean.

Acţiuni de sterilizare
gratuită

O altă modalitate de a scă-
dea numărul câinilor comunitari o
constituie sterilizarea, pentru a evita
înmulţirea lor necontrolată. Cu spri-
jinul Primăriei Carei, dar şi prin in-
termediul sponsorizărilor colectate
de voluntarii Asociaţiei, au fost ste-
rilizaţi/castraţi peste 830 de câini.
De asemenea, membrii Asociaţiei
Puffi au finalizat recent un recensă-
mânt al câinilor cu stăpân din Carei.
Potrivit rezultatelor recensământu-
lui, în Carei trăiesc 3.410 câini cu
stăpân, din care 1.331 masculi, 961
de femele, cărora li se adaugă cei 691
de câini declaraţi ca fiind de rasă, dar
prea puţini cu documente care atestă
acest fapt. Îmbucurător este faptul că
351 de stăpâni de câini şi-au sterilizat
pe propria lor cheltuială patrupedele.

Asociaţia Puffi continuă
acţiunile de sterilizare. Cu sprijinul
unei asociaţii din Germania şi al
unor medici veterinari din Bucu-
reşti, în zilele de 1 şi 2 şi 3 august
urmează să fie sterilizaţi alţi 200 de
câini cu stăpân. Acţiunea de steri-
lizare urmează să se desfăşoare
între orele 9.00-18.00 la fostul
sediu al ANIF din Carei. “Deşi am
fost sprijiniţi cu sterilizarea a 200
de câini, până acum am găsit doar
puţin peste o sută de proprietari
dispuşi să-şi sterilizeze patrupedele
în mod gratuit. Lansez un apel
către proprietarii de câini să vină
să-şi sterilizeze animalele acum,
când nu trebuie să scoată niciun
ban din buzunar. Nu de alta, dar
începând din luna ianuarie 2015
vor fi obligaţi să o facă pe propria
lor cheltuială”, ne-a declarat Maria
Ardelean.

Efecte vizibile 
cu ochiul liber

Efectele acţiunilor derulate
de Asociaţia Puffi cu sprijinul con-
stant al Primăriei Carei sunt vizibile
cu ochiul liber. Numărul câinilor va-
gabonzi a scăzut destul de mult. Chiar
dacă nu toţi câinii comunitari pot fi
duşi la adăpost din cauza spaţiului li-
mitat, prin sterilizările repetate se îm-
piedică înmulţirea lor. Astfel, câinii
care n-au mai încăput în adăpost vor
muri încetul cu încetul, fără să se mai
reproducă. “Problema câinilor vaga-
bonzi este aproape rezolvată în Carei.
Mai trebuie să-i lămurim pe proprie-
tarii de câini să-şi sterilizeze animalele
şi să nu mai abandoneze căţeii nedo-
riţi. De asemenea, autorităţile trebuie
să-i depisteze şi să-i sancţioneze pe lo-
cuitorii comunelor învecinate care îşi
abandonează câinii nedoriţi pe stră-

zile municipiului. Dacă alţii tot aduc
câini pe care-i aruncă cu sacii, de-
geaba umblăm noi să sterilizăm ani-
malele, căci numărul lor nu va scădea
prea mult”, ne-a declarat Maria Arde-
lean.

Primarul Eugen Kovacs
este mulţumit de parteneriatul în-
cheiat cu Asociaţia Puffi, care a ofe-
rit o soluţie civilizată în privinţa
câinilor maidanezi. “Colaborarea cu
Asociaţia Puffi a fost binevenită.
Masacrarea câinilor fără stăpân nu
constituia o soluţie civilizată. Prin
câinii pe care îi ţin în adăpost şi prin
intermediul acţiunilor repetate de
sterilizare, voluntarii Asociaţiei
Puffi au reuşit să scadă numărul câi-
nilor fără stăpân de pe străzile mu-
nicipiului nostru. În acest ritm,
problema va fi rezolvată integral în
decurs de câţiva ani”, este de părere
primarul Eugen Kovacs.

SzaSz LoranD

Problema câinilor vagabonzi, aproape
rezolvată la Carei
8În urma acţiunilor Asociaţiei Puffi, derulate cu sprijinul Primăriei Carei, numărul câinilor comunitari
din municipiu scade continuu

MĂSURĂ. Sute de câini comunitari din Carei au fost daţi în adopţie de Asociaţia Puffi

La Galeria de artă “Dr.
Mihai Pop” se deschide azi o expo-
ziţie complexă. Ea este în primul
rând o expoziţie etnografică, organi-
zatorii propunându-şi să continue
seria expoziţiilor temporare de etno-
grafie şi artă tradiţională oşenească
desfăşurate în fiecare sezon de vizi-
tare din ultimii cinci ani. În al doilea
rând s-a ţinut seama că în acest an
avem ocazia să comemorăm două
personalităţi excepţionale care au
marcat viaţa socială şi culturală a
Ţării Oaşului: s-au împlinit 25 de
ani de la moartea lui Ioniţă G. An-
dron (1917 – 1989) şi 10 ani de la
dispariţia celui care a fost doctorul
Mihai Pop (1936 – 2004).

Ioniţă G. Andron este  au-
torul celei mai valoroase opere ştiin-
ţifice şi culturale aparţinând unui
intelectual care s-a născut până

acum în Ţara Oaşului. Încă din vre-
mea studenţiei la Cernăuţi şi Cluj a
început cercetarea izvoarelor istorice
cu referire la Oaş. Mai apoi le-a con-
tinuat pe teren, cercetând cu atenţie
munţii, dealurile şi văile, satele şi oa-
menii şi adunând valoroase informa-
ţii etnografice, etnologice, de
toponimie şi onomastică locală. Însă
marea pasiune şi preocupare a vieţii
sale a constituit-o fotografiatul. Tot
din studenţie a întocmit proiectul
intitulat „Monografia Ţării Oaşului
în fotografii”, din care fac parte cele
mai multe din cele peste 100.000 de
fotografii, o colecţie unică în Româ-
nia. 

În timpul vieţii a fost cu-
noscut şi apreciat de unii dintre cei
mai importanţi istorici, etnografi ,
etnologi, folclorişti, geografi, scrii-
tori şi artişti români (Constantin C.

Giurescu, Dinu C. Giurescu, I. Vel-
cea, T. Bănăţeanu, Gheorghe Focşa,
N. Dunăre, Tiberiu Moraru, Augus-
tin Buzura, Ioan Alexandru, Nichita
Stănescu, Ion Vlasiu, Mihai Olos).
Unii i-au folosit fotografiile pentru
a-şi ilustra cărţile. Cu aceştia, dar şi
cu mulţi alţii a purtat o bogată co-
respondenţă, păstrată şi organizată
în 17 mape (peste 3.000 de piese),
cu o indiscutabilă valoare documen-
tară. A fost autorul sau iniţiatorul
unor importante proiecte culturale,
între care şi înfiinţarea Muzeului
Ţării Oaşului, pentru care a întoc-
mit şi primul plan tematic. Publicate
în majoritatea revistelor româneşti
de cultură din deceniile opt şi nouă
ale secolului trecut, portretele  bătrâ-
nilor din Ţara Oaşului au intrat în
imaginarul colectiv al românilor, su-
prapunându-se peste chipurile daci-

lor de pe Columnă. Niciodată până
atunci şi niciodată după aceea Ţara
Oaşului nu a fost atât de prezentă în
cultura română.

Dacă personalitatea lui Io-
niţă G. Andron este recreată în ex-
poziţie prin elemente principale ale
operei sale (fotografii, manuscrise şi
cărţi), în cazul doctorului Mihai
Pop, de la a cărui moarte intempes-
tivă au trecut numai 10 ani, autorii
expoziţiei au recurs la o evocare prin
fotografii: îl vedem astfel pe renumi-
tul medic în mijlocul personalului
spitalului din Negreşti, spital pe care
l-a construit în ultima parte a vieţii
sale, între expozanţii şi asistenţa de
la expoziţiile Art Bunavestire, la în-
tâlniri cu personalităţi ale culturii
româneşti sosite la Negreşti etc. O
ultimă fotografie îi înfăţişează în
chip simbolic pe cei doi mari prie-

teni, Ioniţă G. Andron şi doctorul
Pop, pe unul din vârfurile masivului
Rodnei… 

Florin Dura

Expoziţie comemorativă la Muzeul Ţării Oaşului
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Social-democraţii sătmăreni îl
susţin pe Victor Ponta la Pre-
şedinţia româniei. delega-

ţia din Satu Mare a pornit ieri
dimineaţă spre Craiova, acolo
unde azi va avea loc Consiliul na-
ţional al PSd. Sătmărenii sunt
convinşi că Ponta intră în cursa
electorală cu prima şansă pentru
ocuparea fotoliului de la Cotro-
ceni. Preşedintele organizaţiei Ju-
deţene Satu Mare a PSd, Mircea
Govor, a declarat înainte de ple-
care că actualul premier are toate
calităţile necesare pentru a deveni
primul om în stat.

Peste 30 de social-demo-
craţi sătmăreni, în frunte cu preşe-
dintele de partid, Mircea Govor, au
pornit ieri dimineaţă spre Craiova
pentru a participa la Consiliul Na-
ţional al Partidului Social Demo-
crat. Toţi au plecat cu un singur
gând, să-şi confirme susţinerea pen-

tru premierul Victor Ponta în cursa
electorală din această toamnă pentru
Preşedinţia României. În cele ce ur-
mează redăm gândurile şi speranţele
social-democraţilor sătmăreni în-
ainte de plecarea spre Craiova.

Mircea Govor, preşedin-
tele PSd Satu Mare: “Mergem la
Craiova cu cele mai frumoase şi mai
bune gânduri. Este un moment isto-
ric atât pentru organizaţia judeţeană
a PSD, cât şi pentru cea naţională
deoarece la Consiliul Naţional de la
Craiova premierul Victor Ponta va
fi declarat oficial candidatul PSD la
Preşedinţia României. Mâine (n.r. -
azi) este marele început al bătăliei
pentru alegerile prezidenţiale din
toamnă pe care sunt ferm convins că
o vom câştiga. Atât eu, cât şi colegii
mei de la Satu Mare, avem un singur
gând: ca Victor Ponta să devină pre-
şedintele României. Eu sper ca săt-
mărenii să fie alături de Victor
Ponta. Ştim cu toţii că Satu Mare
este un judeţ pro-PSD. Sunt convins
că sătmărenii noştri vor realiza că un

preşedinte cum este Victor Ponta
este strict necesar pentru România.
Trebuie să schimbăm tot ce a fost
rău în ultimii zece ani, şi singurul
care la ora actuală poate face acest
lucru este Victor Ponta”.

Toma Betea, secretar ge-
neral PSd Satu Mare: “La Consi-
liul Naţional de la Craiova îl vom
determina pe Victor Ponta să candi-
deze la Preşedinţie. Are toată susţi-
nerea PSD Satu Mare şi va fi un
preşedinte model şi mult mai bun
faţă de cei care până acum au ocupat
această funcţie.”

Gheorghe Ciocan, vice-
preşedinte PSd Satu Mare: “La
Consiliul Naţional de la Craiova
mergem cu gândul de a-l desemna pe
Victor Ponta candidatul PSD la Pre-
şedinţia României. Va fi un preşe-
dinte tânăr, care a crescut mult în
ultimii ani, şi de care România are
nevoie. Este un om care a pus mult
suflet pentru ţară şi pentru români în
tot ceea ce a făcut. Eu cred ca Româ-
nia are acum nevoie de un astfel de
preşedinte. Am stat de vorbă cu mai

mulţi cetăţeni ai judeţului nostru
care mi-au spus că aşteaptă un preşe-
dinte echilibrat în care să aibă încre-
dere. Victor Ponta a demonstrat că
este alături de cei mulţi, de cei care au
nevoie de el. Îi urez mult succes şi
avem speranţa că după alegerile pre-
zidenţiale ne vom bucura alături de
sătmăreni de victoria lui Victor
Ponta la alegeri. Am mare încredere
în el. S-a ţinut de cuvânt de fiecare
dată şi tot ce a promis a şi făcut. Me-
rită să-l avem în fruntea ţării şi am
convingerea că sătmărenii îl vor
vota.”

aurelia fedorca, preşe-
dinte PSd negreşti oaş: “Mergem
optimişti la Consiliul Naţional de la
Craiova pentru a-l nominaliza pe
Victor Ponta să fie candidatul PSD
la alegerile pentru Preşedinţia Româ-
niei. Este un om excelent, echilibrat,
cultivat şi cred că este modelul de
preşedinte pe care şi-l doresc toţi ro-
mânii, nu numai social-democraţii”.

dumitru Pop, preşedinte
PSd odoreu: “Preşedintele PSD,
Victor Ponta, va fi nominalizat la

Craiova ca fiind candidatul PSD
pentru alegerile prezidenţiale. Este
preşedintele nostru, al PSD, şi spe-
răm ca după alegerile din toamnă să
devină preşedintele tuturor români-
lor, să scăpăm în acest fel de un regim
care până acum s-a bazat doar pe
vrajbă şi scandaluri. Sunt convins că
cei peste 7 milioane de români care
s-au exprimat într-un anume fel la ul-
timul referendum vor fi alături de
Victor Ponta la aceste alegeri. A
rămas singurul luptător împotriva
acestui regim. Chiar dacă cei de
dreapta s-au reformat în ultima pe-
rioadă, eu spun că s-au rău-format,
dar românii nu mai pot fi păcăliţi.”

radu Cristea, preşedinte
PSd Valea Vinului: “Ne ducem ho-
tărâţi la Craiova şi ne dorim ca preşe-
dintele PSD, Victor Ponta, să- fie
nominalizat oficial pentru candida-
tura la Preşedinţie. Noi toţi îl susţi-
nem şi scopul nostru este să câştige
aceste alegeri. După părerea mea, Vic-
tor Ponta are şanse mari să câştige ale-
gerile încă din primul tur, să nu mai
avem probleme cu turul al doilea.”

florin dura

PSD Satu Mare susţine candidatura lui
Victor Ponta la Preşedinţie
8Delegaţia social-democrată sătmăreană a plecat cu acest gând ieri dimineaţă la Consiliul Naţional al
partidului de la Craiova 

SUSŢINERE. Social-democraţii sătmăreni sunt convinşi că Ponta intră în cursa electorală cu prima şansă 

Primăria municipiului
Satu Mare cere Consiliului Local să
aprobe un proiect de hotărâre pri-
vind stabilirea plafonului creanţelor
fiscale care pot fi anulate, aflate în
sold la data de 31 decembrie a anu-
lui, mai mici de 40 lei, pentru anul
fiscal anterior. În traducere, Direcţia
de Impozite şi Taxe Locale (DITL)
Satu Mare cere eliminarea acelor da-
torii mai mici de 40 de lei pentru
simplul fapt că recuperarea lor ar
costa mult mai mult, fapt care ar
face nerentabil acest demers. “Prin
raportul de specialitate întocmit de
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Satu Mare se propune stabilirea pla-
fonului creanţelor fiscale care pot fi

anulate, aflate în sold la data de 31
decembrie a anului, mai mici de 40
lei, pentru anul fiscal anterior, la
suma de 39 lei. O astfel de propu-
nere contribuie la diminuarea chel-
tuielilor suplimentare efectuate din
bugetul local al municipiului Satu
Mare cu urmărirea şi punerea în exe-
cutare silită a acestor creanţe. În
conformitate cu art. 178 alin. (3)
din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliile locale, în ra-
port de prerogativele pe care le
deţin, pot adopta hotărâri în vede-
rea anulării creanţelor fiscale res-
tante mai mici de 40 lei, aflate în

sold la data de 31 decembrie a anu-
lui precedent. Apreciind ca opor-
tună o astfel de hotărâre, în
conformitate cu prevederile art.45
din Legea nr. 215/2001 privind ad-
ministraţia publică locală, republi-
cată, cu modificările şi completările
ulterioare, propun spre aprobare
Consiliului Local al municipiului
Satu Mare proiectul de hotărâre pri-
vind stabilirea plafonului creanţelor
fiscale care pot fi anulate, aflate în
sold la data de 31 decembrie a anu-
lui, mai mici de 40 lei, pentru anul
fiscal anterior”, se arată în nota în-
aintată de primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica. 

Ciprian Bâtea

Amnistie fiscală pentru micii datornici
8Primăria Satu Mare cere anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, pentru anul fiscal anterior 
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Patru cetăţeni români, care
au încercat să faciliteze tre-
cerea ilegală a frontierei

pentru cinci migranţi afgani şi ira-
nieni, au fost reţinuţi de poliţiştii
de frontieră din cadrul inspecto-
ratului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Sighetu Marmaţiei. ace-
ştia vor fi prezentaţi instanţei de
judecată din cadrul Tribunalului
Satu Mare cu propunere de ares-
tare preventivă pentru o perioadă
de 30 de zile. cei cinci străini au
plătit 800 de euro traficanţilor
pentru a le facilita trecerea ilegală
a frontierei, pentru ca aceştia să
ajungă în Germania sau anglia şi
să-şi caute un loc de muncă.

Prinşi la Pelişor
Astfel, în cursul zilei de du-

minică, poliţiştii de frontieră din ca-
drul Compartimentului Sprijin
Operativ al STPF Satu Mare şi cei
din cadrul SPF Petea – ITPF Si-
ghetu Marmaţiei au desfăşurat o ac-
ţiune pe linia combaterii migraţiei
ilegale în zona de responsabilitate. În
jurul orei 08.30, un echipaj al Poli-
ţiei de Frontieră a oprit, la aproxima-
tiv 400 metri de linia de frontieră, pe
raza localităţii Pelişor, un autoturism
marca Dacia Logan şi un Audi A4,
ambele înmatriculate în Ilfov. În cele
două maşini se aflau nouă persoane,
patru cetăţeni români şi cinci cetă-
ţeni străini care nu vorbeau limba
română.

Având în vedere faptul că

persoanele în cauză nu îşi justificau
prezenţa în zonă, au fost conduse,
împreună cu autoturismele, la sediul
Sectorului PF Petea în vederea con-
tinuării cercetărilor. Din primele ve-
rificări s-a constatat că trei dintre
cetăţenii străini sunt afgani, iar doi
dintre ei sunt iranieni, cu vârste cu-
prinse între 16 şi 32 de ani, toţi fiind
de sex masculin. 

Călăuzele, din sudul
ţării

Cetăţenii români, cu vâr-
ste cuprinse între 23 şi 39 de ani,
domicilaţi pe raza judeţelor Buzău,
Vâlcea şi Ilfov, intenţionau să îi
transporte pe cei cinci cetăţeni stră-
ini până la frontiera de stat pentru
a trece ilegal în Ungaria. Migranţii

au declarat că intenţionau să ajungă
în Germania sau Anglia pentru a-şi
găsi locuri de muncă, fapt pentru
care au plătit câte 800 de euro de
persoană celor patru cetăţeni ro-
mâni. Aceştia urmau să-i trans-
porte din Bucureşti până în judeţul
Satu Mare, în apropierea frontierei
cu Ungaria, în scopul trecerii frau-
duloase a frontierei. Cetăţenii stră-

ini sunt cercetaţi pentru tentativă
de trecere frauduloasă a frontierei
de stat, iar cei patru cetăţeni ro-
mâni sunt cercetaţi pentru trafic
de migranţi. Aceştia din urmă au
fost reţinuţi pentru 24 de ore, ur-
mând a fi prezentaţi instanţei de ju-
decată cu propunerea de arestare
preventivă pentru o perioadă de 30
de zile.

Pavel Prodaniuc

Cinci migranţi şi patru traficanţi prinşi
la graniţa cu Ungaria
8Poliţiştii de frontieră au depistat afgani şi iranieni care doreau să ajungă ilegal în Germania şi Anglia 

MIGRANŢI. Lucrătorii PF Satu Mare au depistat cinci străini, călăuziţi de patru români, care vroiau să treacă ilegal în Ungaria

Petőfi Sándor,
comemorat la Carei

Direcţia de Cultură a Munici-
piului Carei, în colaborare cu Biblioteca
Municipală, organizează joi, 31 iulie
2014, de la ora 10.00, la bustul lui Petőfi
Sándor un scurt moment comemorativ
cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la de-
cesul poetului. Petőfi Sándor s-a născut
într-o familie modestă, tatăl Stevan Pe-
trović fiind meşter măcelar de origine
sârbă, iar mama sa Maria Hrúz de origine
slovacă. Avea şapte ani când s-au mutat la
Kiskunfélegyháza, pe care mai târziu îl
consideră oraşul natal. Tatăl lui a încercat
să-l dea la cele mai bune şcoli, dar când
poetul împlini vârsta de 15 ani, familia
lui şi-a pierdut toată averea, ca urmare a
inundațiilor din 1838 şi a girării unei
rude. Petőfi a fost nevoit să părăsească
şcoala şi să lucreze ca actor la Pesta,
învățător la Ostffyasszonyfa şi soldat în
Sopron.În 1846 face o călătorie în Ar-
deal, la Carei, unde îi cunoaşte pe contele
opoziționist Sándor Teleki şi pe viitoarea
lui soție, Júlia Szendrey. La 30 iulie 1849,
în încercuirea făcută de trupele țariste în
bătălia de la Albeşti, poetul Sándor Petőfi
este dat dispărut. Unii susțin că şi-a aflat
moartea, în timpul retragerii, alții că a
fost dus prizonier de război în Rusia
țaristă. Poetul național al poporului ma-
ghiar, Sándor Petőfi, cunoaşte o audiență
dintre cele mai elocvente pe toate meri-
dianele, transmițând în timp ardoarea
unui temperament romantic cu o viziune
fundamental umanistă.

Pavel Prodaniuc

Expoziţie de veşminte şi podoabe săseşti la Carei
La Muzeul Municipal

Carei-”Castelul Karolyi” se va
desfăşura miercuri, începând cu
ora 16.00, vernisajul expoziţiei
“Veşminte, podoabe săseşti şi re-
prezentarea acestora în pictura
vremii”. Ace de voal, paftale şi cin-
gători din aur şi argint bătute cu
pietre preţioase, costume şi acce-
sorii vestimentare, toate sunt
semne ale dezvoltării economice
pe care o atinseseră saşii din Tran-
silvania în secolele trecute. Popu-
laţia săsească şi-a creat o lume
bazată pe eleganţă şi rafinament,
motiv pentru Muzeul Judeţean
Satu Mare vrea să aducă în faţa vi-
zitatorilor unele din cele mai
spectaculoase elemente de vesti-
mentaţie şi podoabă din lumea
patriciatului săsesc din secolele
XVII-XIX. Pentru a stăvili luxul
şi opulenţa aduse de suflul nou al
modei vieneze, în anul 1752, Ma-
gistratul oraşului Sibiu a emis
“Regulamentul ţinutei”, care re-
glementa modul în care populaţia
oraşului avea voie să se îmbrace în
funcţie de clasa socială din care
provenea. 

Cu acest prilej locuitorii
Sibiului erau diferenţiaţi în nouă
clase sociale. În regulament erau
precizate pentru fiecare clasă în
parte articolele vestimentare şi ac-
cesoriile care se cuveneau a fi pur-

tate şi materialele din care acestea
puteau fi confecţionate. Dezbate-
rile despre o nouă reglementare a
ţinutei au fost reluate la Viena în
anul 1766, când breslaşii au încer-
cat să promoveze textilele locale,
dar împărăteasa Maria Theresia a
interzis acest gen de regulamente,
ceea ce a determinat încheierea

epocii recomandărilor stricte în
privinţa garderobei.

Expoziţia include piese
din colecţiile Muzeului Naţional
Brukenthal: Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, având la bază
un concept integrator şi interdis-
ciplinar. Alături de reproduceri
după tablouri de epocă, prin veş-

minte, podoabe şi accesorii din
aceeaşi perioadă, cei interesaţi vor
avea acces la o lume în care luxul
şi eleganţa erau un mod de a trăi.
Curatorii Muzeului Naţional
Brukenthal sunt  dr. Raluca Maria
Teodorescu şi dr. Raluca Maria
Frîncu.

Pavel Prodaniuc
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Preşedintele PSD, Victor
Ponta, va solicita, marţi, mem-
brilor social-democraţi reuniţi

la Craiova, într-o şedinţă a Consiliul
Naţional lărgit, sprijinul pentru a
candida la alegerile prezidenţiale din
acest an, candidatura efectivă ur-
mând a fi validată de Congresul par-
tidului, din septembrie. “Voi
candida. Asta este ceea ce voi cere pe
29, marţi, în cadrul PSD, pentru că
am deja sprijinul oficializat al PC şi
al UNPR. Voi cere sprijinul pentru
candudatură, după care în septem-
brie avem nevoie de un congres”, a
anunţat Victor Ponta, în urmă cu o
săptămână, în cadrul unui interviu.

Această declaraţie este prima
în care Ponta anunţă public intenţia de
a candida, el evitând în mod ostentativ
să se pronunţe oficial pe această temă.
Ponta a fost cel care, tot în urmă cu o
săptămână, la Călăraşi, a devoalat şi
semnificaţia zilei de 29 iulie, când va
avea loc Consiliul Naţional al PSD de
la Craiova, el arătând că pe 29 iulie
2014 se împlinesc doi ani de la referen-
dumul naţional de demitere a lui Traian
Băsescu. “Pe 29, săptămâna viitoare, vă
aştept pe toţi să avem o reuniune a par-
tidului la nivel naţional în care să trans-
mitem către toţi colegii noştri şi ceea ce
încerc să vă transmit în această seară -
vreau să aduceţi aminte oamenilor că 29
iulie 2012 e ziua în care românii l-au
demis pe Traian Băsescu, e ziua în care
voinţa românilor a fost neglijată chiar
de Traian Băsescu. Îmi pare rău de aceşti
doi ani pe care i-am pierdut pentru ţară,
dar sunt absolut convins că pe 16 no-
iembrie, cu sprijinul dumneavostră, cu
sprijinul oamenilor din Călăraşi, o să
facem în sfârşit dreptate până la capăt”,
a spus Ponta, la Călăraşi.

Iniţial, în discuţiile informale,
fusese avansată data de 1 august pentru
convocarea Consiliul Naţional. Aceasta
a fost însă schimbată ulterior cu data de
29 iulie, având în vedere semnificaţia sa
deosebită. Tot la Călăraşi, în urmă cu o
săptămână, Ponta a vorbit pentru prima
dată în public despre candidatura sa la
prezidenţiale. “Sper însă, cu sprijinul
dumneavostră şi al românilor, la anul, să
ne reîntâlnim ca preşedinte al Româ-
niei. Însă, mai e mult până acolo. Mai e
mult până acolo”, a spus Ponta, în aplau-
zele delegaţilor PSD Călăraşi, care au
scandat “Ponta preşedinte!”. La Consi-
liul Naţional al PSD, care se va desfă-
şura în Sala Polivalentă, vor participa
6.000 de social-democraţi, veniţi din
toată ţara, fiecare filială judeţeană ur-
mând să trimită la Craiova câte 150 de
reprezentanţi.

Reuniunea e programată să se
desfăşoare pe parcursul a două ore, în
care vor ţine discursuri primarul Craio-
vei, vicepreşedinte al PSD, Lia-Olguţa
Vasilescu, dar şi preşedinţii PC şi
UNPR, Daniel Constantin şi Gabriel
Oprea. Social-democraţilor reuniţi la
Craiova li se va adresa şi Liviu Dragnea,
preşedinte executiv al PSD şi şef al cam-

paniei lui Victor Ponta. Reuniunea va
fi încheiată de discursul lui Victor
Ponta. La începutul lunii iulie, la Oră-
ştie, Comitetul Executiv Naţional
(CExN) al PSD, reunit în şedinţă in-
formală, a stabilit că partidul va avea un
singur candidat la funcţia de preşedinte
al României, în persoana lui Victor
Ponta, potrivit informaţiilor neasumate
oficial de liderii partidului. Preşedintele
executiv al PSD, Liviu Dragnea, a de-
clarat, la Orăştie, că social-democraţii
cu care a vorbit doresc ca Victor Ponta
să candideze la prezidenţiale, fără a mai
organiza alegeri interne în partid pentru
desemnarea candidatului. După ce
Consiliul Naţional al PSD îl va des-
emna pe Victor Ponta, în mod oficial,
drept candidat la alegerile prezidenţiale,
va fi convocat şi Congresul PSD, la în-
ceputul lunii septembrie, pentru a va-
lida candidatura. Cele patru sondaje de
opinie date publicităţii în luna iulie
arată că diferenţa dintre Victor Ponta şi
Klaus Iohannis, primii doi clasaţi în pre-
ferinţele electoratului, este de aproxima-
tiv zece procente în favoarea lui Ponta,
ceilalţi potenţiali candidaţi la preziden-
şiale aflându-se la distanţă mare faţă de
aceştia.

Victor Ponta cere sprijinul PSD
pentru candidatura la prezidenţiale

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

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 

Alţi doi parlamentari liberali
- senatorul de Ilfov Nicolae Nasta şi
deputatul de Dâmboviţa Ion Pârgaru
- au anunţat, luni, că demisionează din
PNL şi se vor înscrie în Partidul Libe-
ral Reformator, fondat de Călin Po-
pescu Tăriceanu. Senatorul de Ilfov
Nicolae Nasta a declarat, luni, cores-
pondentului MEDIAFAX, că a decis
să demisioneze din PNL, iar în cursul
acestei săptămâni se va înscrie în Par-

tidul Liberal Reformator, nemulţumit
de deciziile luate de conducerea libe-
rală în ultima perioadă. ”Principalul
motiv pentru care demisionez este fap-
tul că ceva am promis electoratului în
2012, atunci când am candidat din
partea PNL sub sigla USL, iar din pă-
cate astăzi se întâmplă altceva. Unii
dintre colegii noştri şi chiar o parte din
media tratează această plecare ca pe un
act de trădare. Îmi pare că se gândeşte

aşa, pentru că s-ar putea numi un act
de trădare faţă de colegii liberali care
au hotărât în culise, cu ghilimelele de
rigoare, soarta partidului, dar nu este
trădare faţă de cei 50.000 de cetăţeni
ai Ilfovului care în 2012 au votat un alt
proiect. Ştiţi foarte bine că atunci a
fost un vot masiv împotriva PDL, iar
eu astăzi nu le pot spune că proiectul
meu politic se bazează pe această frăţie
cu PDL”, a afirmat Nicolae Nasta.

Încă un senator şi un deputat demisionează din
PNL şi se înscriu în partidul lui Tăriceanu
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“DANIEL”-TERMOPANE
profile salaMander 100% faBricate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

inforMatii: al. uniVersului,  B3
tel. 0261 722 000, 0744 767 776

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  

M. Kogalniceanu nr. 1

organizăM
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

meniul zilei 13 lei

platouri platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente restaurantrestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuit

TALON DESERT GRATUIT!

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe strada Martir-
ilor deportaţi,  în incinta

fostei tipografii “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!
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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

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

Locul ideal în care 
puteţi comanda torturi 

pentru diverse 
aniversări, nunţi,

botezuri etc.
Telefon 

0261-722000

Este un loc în care 
eleganţa şi 

rafinamentul 
vă vor surprinde 

în mod plăcut.

Cofetăria “Daniel”

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

www.gazetanord-vest.ro
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Astra şi Petrolul
pot pierde la “masa
verde“
Nu doar Petrolul Ploiesti, dar si
Astra Giurgiu a folosit un jucator
are trebuia sa ispaseasca etape de
suspendare. Cei de la Astra, la fel ca
echipa din Ploiesti, au considerat ca
si in Cupa Ligii sunt meciuri care
conteaza in numaratoarea partide-
lor oficiale si acestea se pot lua in
calcul pentru suspendarea unui ju-
cator. Astra l-a folosit in etapa 1 a
Ligii 1 pe Denis Alibec, con-
siderand ca acesta si-a ispasit cele
doua etape de suspendare facand
pauza in ultima etapa de campionat
a sezonului trecut, precum si in
meciul de Cupa Ligii din iulie.
Numai ca actualul regulament al
FRF prevede ca etapele de sus-
pendare sa fie considerate cele de
campionat si Cupa Romaniei. Cele
de Cupa Ligii nu apar. Se pune
problema daca FRF asa a dorit sa ra-
mana regulamentul sau pur si sim-
plu nu l-a actualizat dupa ce a
anuntat noua competitie de Cupa
Ligii. In primul caz, Astra si Petrolul
vor pierde meciurile din prima
etapa la masa verde, in cel de-al
doilea eroare materiala ar putea fi
corectata. Presedintele Astrei, Dinu
Gheorghe, crede ca in aceste cazuri
este vorba de o eroare materiala: "Se
iau in calcul suspendarile si in meci-
urile de Cupa Ligii. Este o eroare de
regulament care va fi corectata".

Liga Campionilor
Steaua se vede pe
Digisport
Suporterii Stelei au avut ceva
emoţii legate de incertitudinea care
plana asupra transmiterii la TV a
meciului pe care favoriţii lor îl vor
disputa miercuri, pe terenul lui Ak-
tobe, în turul III preliminar al Ligii
Campionilor, dar acestea au fost
spulberate luni. Postul de televiz-
iune DigiSport a cumpărat drep-
turile pentru a retransmite partida
din Kazahstan, astfel că fanii roş-
albaştrilor vor putea să-i
urmărească live pe Chipciu şi Adi
Popa. Manşa tur dintre Steaua şi
Aktobe va avea loc miercuri, de la
ora 18:00 (ora României) şi va fi
transmisă în direct pe DigiSport 1.
Returul este programat pentru
data de 6 august, pe Naţional
Arena. Învingătoarea se va califica
în play-off-ul pentru accederea în
grupele Ligii Campionilor, în timp
ce învinsa se va lupta pentru un loc
în grupele Europa League.

Flash InfoFlash Info
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invitat aseară în cadrul emisiu-
nii Săptămâna Sportivă de la
nord  Vest  TV,  direcorul

aCr, David Seletye a dezvăluit în
premieră  că  pe  23  august  în
județul Satu Mare va avea loc un
raliu de viteză pe traseu montan
(VTM).

”De ceva vreme ne tot
gândim la o competiție pe traseul de
la Luna Șes. Am primit aprobările de
la Consiliul Județean și pe 23 august
vom avea acolo un raliu VTM. Zona
e superbă, traseul excelent. În această
săptămână vom merge acolo să
punem la punct toate detaliile. Cu
siguranță va fi un spectacol deosebit
pentru sătmărenii ”, a spus David Se-

letye care vrea ca pe viitor să includă
acest raliu de la Luna Șes în cadrul
calendarului național de VTM.

De altfel, David Seletye
participă în week-end ca organizator
la un raliu VTM în Sălaj, pe un
traseu deosebit pe Meseș. 

Legat de Campionatul
Național de Rally Sprint, directorul
ACR ține să le mulțumească

sătmărenilor pentru participarea
numeroasă de la etapa de sâmbătă
din Centru Nou.

”Mă bucur că nu am avut
probleme și că totul a decurs nor-
mal. Ultima etapă din acest an o
vom organiza în octombrie și apoi la
finalul anului vom avea din nou acea
gală a laureaților”, a mai spus Seletye
la Nord Vest TV.

Florin Mureşan

EVENIMENT

Raliu VTM la Luna Șes

LIGA A IV-A
Milu Petric a plecat de la Turul Micula

Turul Micula este una
dintre echipele cu pretenţii din
fotbalul judeţean. Antrenorul
Milu Petric a încercat să câştige
sezonul trecut campionatul Ligii
a IV-a, dar în cele din urmă Victo-
ria Apa a reuşit să se impună în
seria A.

Sigur, vina principală se
dă întotdeauna pe antrenor, însă
lucrurile, la echipa din Micula, au
stat altfel. Tocmai de aceea, co-
laborarea între cel care a promo-
vat de două ori cu Turul în
eşalonul al treilea şi conducerea
echipei s-au încheiat.

Conducerea clubului şi
Milu Petric, unul dintre cei mai
valoroşi antrenori din judeţ, au
decis să îşi încheie colaborarea.

Pe lista care ar fi trebuit
să îl înlocuiască pe acesta s-au ve-

hiculat nume “grele“, Paul Mihai
sau chiar Tiberiu Csik. Însă, în
cele din urmă Paul Levente, un alt
nume cu rezonanţă a ales să preia
echipa.

Mulţi jucători, care au
fost aduşi sau au venit la echipă
pentru Milu Petric nu mai vor să
continue din sezonul viitor la
Micula. Preşedintele echipei,
Csaba Doboş a precizat ca în
proporţie de 90%, noul antrenor
va fi Paul Levente.

Iar Petric nu duce lipsă de
oferte. Zilele următoare se va in-
stala pe banca noii sale echipe, fie
din Liga a IV-a Elite, fie o echipă
cu pretenţii din eşalonul patru
care are ca obiectiv promovarea,
iar stabilitatea financiară este un
aspect important.

Daniel C.

INCREDIBIL
Jucăm mai bine la nunți și botezuri…
8Antrenorul Naționalei U 18 a României a plecat la nuntă înainte de ultimul joc al tricolorelor de la turneul final

Naţionala de baschet ju-
nioare a României a încheiat pe locul
12 Campionatul European, Divizia
B. Tricolorele au învins sâmbătă, la
Timişoara, naţionala Irlandei, cu
scorul de 70-52, deşi au câştigat
numai două din cele patru sferturi.

O clasare mediocră însă
dacă ținem cont că România a fost
gazda acestui turneu final, iar
naționala condusă de sătmăreanul
Florin Covaciu a învins echipe ca Ir-
landa ori Luxemburg, unde baschetul
trebuie să recunoaștem, nu înseamnă
mare lucru.

Nu rezultatul de la acest

ultim meci a surprins, ci faptul că la
acest ultim joc de la turneul final, de
pe banca tehnică a lipsit antrenorul
principal, Florin Covaciu.

Acesta și-a lăsat baltă echipa
și a plecat la o nuntă la Cluj?! Chiar
dacă a avut acceptul conducerii FRB,
totuși rămâne întrebarea cât de
profesionistă să fie mișcarea și ce s-ar
fi întâmplat dacă sâmbătă România
juca semifinalele? 

Din păcate acesta e modul
în care e tratat sportul de
performanță la noi. Și de aceea în ul-
tima vreme jucăm mai bine cu
echipele noastre de fotbal, baschet,

handbal… la nunți, botezuri, cumetrii
decât la competițiile oficiale.

“Există diferite probleme în
viața unui om care trebuie înțelese și
rezolvate. Dacă credeți că nu am
reușit să-l suplinim, atunci aveți drep-
tate să vă întrebați unde este
antrenorul principal. Dacă am reușit
să-l suplinim, înseamnă că suntem o
echipă”, a declarat la final secundul
Carmin Popa, încercând parcă să-i
găsească scuze lui Covaciu.

Ungaria, Estonia și Israel s-
au calificat în Divizia A după Euro-
peanul de la Oradea și Timișoara.

Cristian Stan

Junioarele de la LPS,
campioane la şah

Şahiştii de la LPS Satu
Mare au reuşit din nou să obţină
rezultate remarcabile la un cam-
pionat naţional. Echipa liceului
sătmărean a participat la
Naţionalele de şah pe echipe, ju-
nioare 16 ani, competiţie ce
continuă în aceste zile la Iaşi. Şi
a făcut-o excelent, LPS ad-
judecându-şi titlul naţional.

Echipa alcătuită din
Cîmpean Andra (locul I la masa
1), Luca Ioana, ArdeleanLorela
(locul I la masa 3) a reuşit să
cucerească medalia de aur.
Antrenorul, prof. George
Cătălin Ardelean este foarte
fericit după această performanţă
şi speră ca fetele să nu se oprească
aici. Asta pentru că azi şi mâine
se desfăşoară probele de şah
rapid, iar joi cea de blitz, unde
LPS Satu Mare mai poate câştiga
medalii preţioase.

Dani C.
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Înscrieri la “Chess
Weekend nr.16“
CS Voinţa Satu Mare organizează
în perioada 1-3 august “Chess
Weekend nr.16“, o competiţie care
va fi împărţită pe trei categorii şi
care va avea loc la Casa Verde din
Grădina Romei. open-ul general
se va desfăşura în sistem elveţian 7
runde, pentru jucătorii legitimaţi
la cluburile afiliate FR Şah. Cele 7
runde se vor juca în perioada 1-3
august, şedinţa tehnică fiind
programată pentru prima zi a lunii
august, de la ora 15.00. Taxa de
participare este de 50 de lei pentru
seniori cu ELo, iar copiii şi ju-
niorii sub 14 ani, respectiv pen-
sionarii vor achita o taxă de 30 de
lei. Locul 1 va fi premiat cu 300 de
lei, iar următoarele cu 200
lei/150/100, iar locul 1 la juniori
– 50 de lei. Turneul B este dedicat
juniorilor sub 12 ani şi se va
desfăşura în perioada 2-3 august,
iar la Turneul C (2-3 august) vom
avea mici şahişti sub 7 ani. Aici, se
vor acorda medalii şi cupe primilor
3 clasaţi în ordinea clasamentului
la următoarele grupe: open 6 ani,
Fete 6 ani, open 8 ani, Fete 8 ani,
open 10 ani, Fete 10 ani, open 12
ani, Fete 12 ani. Arbitrii turneului
vor fi I.A. Ciprian-Sorin Muntean,
Zoltan Pall, Govor Claudiu. De al-
tfel, pentru informaţii supli-
mentare şi înscrieri: organizator
International FIDE Ciprian-Sorin
Muntean telefon: 0744.868.688
sau 0771.376.212, email:
ciprimuntean@yahoo.com.
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După modelul avântul Bâr-
sana, Someşul oar îşi
doreşte să ajungă cât mai

departe în Cupa româniei.

Să ne reamintim că în stag-
iunea precedentă, maramureşenii au
venit la Bucureşti pentru a juca cu
Steaua. Aceasta este şi dorinţa man-
agerului Zsolt Maiorciac de la
Someşul oar. Prezent la emisiunea
Săptămâna Sportivă, acesta a de-
clarat că echipa sa va da totul pentru
a întâlni, de ce nu, o echipă din
primul eşalon.

“Vrem să ajungem cât mai
departe. Întâlnim o echipă dificilă,
dar vrem să luăm exemplul Bârsana,
care a realizat o performanţă pentru
o echipă de judeţ“, a spus Zsolt
Maiorciac.

Până atunci însă este cale
lungă, iar miercuri, pe stadionul
Someşul din Satu Mare, oarul
întâlneşte în faza a doua pe FC Uni-
versitar Maramureş. Un adversar,
zicem noi, de bătut. oarul s-a reunit
de o săptămână sub comanda lui

Alexandru Botoş şi a directorului
sportiv Istvan Nagy, revenit şi el la
echipa care l-a consacrat.

Dacă Bogdan Tripon a
plecat de la echipă, stabilindu-se în
Franţa, la oar a sosit un alt jucător

c are a evoluat la FC olimpia. Este
vorba despre fundaşul stânga Eugen
Hanus, care poate fi o soluţie viabilă
în defensivă, dar şi în linia mediană.
Ba mai mult, sunt discuţii cu alţi trei
jucători, mai ales că Berci şi

Glodean sunt pe picior de plecare.
Partida din faza a doua a

Cupei României dintre Someşul
oar şi FC Universitar Maramureş,
se joacă miercuri, de la ora 17.30 pe
stadionul Someşul din Satu Mare.

DanIel ChIorean

SoMEŞUL oAR

Maiorciac: “Vrem să jucăm cu
o echipă de Liga 1“

LUPTE
Demonstraţii sătmărene la
Zalău

În week-endul care s-a
încheiat, luptătorii de la CS Satu
Mare-Cetate Ardud au participat
la Zalău la un mini-stagiu de
pregătire. În plus au urcat pe
scenă, unde au făcut demonstraţii
cu ocazia Zilelor Zalăului. Ar fi
trebuit să se desfăşoare şi o
competiţie, dar sportivii din Cluj
nu au venit, aşa că s-au efectuat
mai multe antrenamente comune
între luptătorii sătmăreni şi cei
sălăjeni.

Delegaţia sătmăreană a
fost una impresionantă, o
mulţime de luptători de-
plasându-se pentru câteva zile în
care au îmbinat utilul cu
plăcutul. Alături de antrenorul
Tudor Barbul au fost prezenţi la

Zalău Marius Bulgăr, Mădălin
Bulgăr, Dănuţ Bulgăr, Andreea
Bulgăr, Cătălin Şoreanu, ovidiu
Lăpuşte, Ionică Ştefan, Marian
Zaha, Luca Bud, Gerhard Diczik,
Cătălin Dângă, Adrian Pop,
Sabinel Lobonţ, Răzvan Chiş,
Felician Chiş, Sergiu Pintea, Paul
oros, Matei Suciu, Trandafir
Silaghi, Gabriel Moldovan, Raul
Zarzu, Andreea Pataki, Anca
Ardelean, Natalia Marinescu,
Norocel Barbul, Andrei Barbul şi
Claudiu Blaga. La despărţire,
gazdele le-au oferit tricouri per-
sonalizate şi cupe luptătorilor de
la CS-Cetate.

Această deplasare a fost
posibilă cu sprijinul Primăriei
Ardud şi a lui Nelu Bud.

CS Voinţa Satu Mare
organizează

Cursuri de şah 
în vacanţa de vară

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

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

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

Halep se menţine pe locul 3
Simona Halep se menţine

pe locul 3, cu 6.785 de puncte, în
clasamentul WTA dat publicităţii
luni, în timp ce Raluca olaru,
finalistă la dublu la Baku, a urcat 14
poziţii în ierarhia destinată
perechilor. Halep este devansată în
clasamentul de simplu de sportiva
americană Serena Williams - 9.231
de puncte şi de jucătoarea chineză
Na Li - 6.960 de puncte. olaru,
finalistă alături de israelianca Sha-
har Peer la turneul de la Baku, a
urcat în clasamentul de dublu de pe
locul 88 pe 74, cu 1.090 puncte.

Clasamentul WTA de
simplu, primele 200 de poziţii, le
mai include pe româncele Sorana
Cîrstea - în cădere de pe 29 pe 35

(1.351 de puncte), Monica
Niculescu - urcare de pe locul 58 pe
57 (935 de puncte), Irina-Camelia
Begu - menţinere pe 64 (888 de
puncte), Alexandra Dulgheru - ur-
care de pe 96 pe 94 (637 de puncte),
Cristina-Andreea Mitu - urcare de
pe 194 pe 164 (363 puncte) şi
Alexandra Cadanţu - coborâre de
pe 131 pe 173 (340 de puncte).

În ierarhia de dublu, cel
mai bine clasată sportivă din Româ-
nia este Monica Niculescu, care se
menţine pe locul 42, cu 1.850 de
puncte. În top 100 se mai află Irina-
Camelia Begu, care a urcat de pe
locul 70 pe 68 (1.204 puncte) şi
Raluca olaru - urcare de pe 88 pe
74 (1.090 de puncte).

UCRAINA
Gol în prima etapă pentru
careianul Bicfalvi

Mijlocaşul careian Eric
Bicfalvi (26 de ani) a avut parte de
un start de sezon perfect în
Ucraina. Bicfalvi a marcat un gol
pentru Volin Luţk în meciul
câştigat, în deplasare, cu scorul de
2-1 (0-1), în faţa echipei Ilişiveţ
Mariupol, în prima etapă a campi-
onatului Ucrainei.

Fotbalistul careian, care a
fost integralist, a marcat în minutul
86 după ce a transformat impecabil
o lovitură liberă de la 25 de metri.
Celălalt gol al echipei Volin Luţk a
fost înscris de Babenko '90+2. Pen-
tru Ilişiveţ a înscris Kulach '6

(penalti).
După cum am mai relatat,

Eric Bicfalvi părăsise în urmă cu
mai multe zile echipa Volin Luţk
din cauza situaţiei din Ucraina, însă
în cele din urmă conducerea clubu-
lui l-a convins să revină.

Fostul jucător al Stelei a
reclamat instabilitatea politică din
Ucraina, motiv care a dus deja la
plecări de la alte cluburi, printre
care şi Şahtior Doneţk.

Bicfalvi este legitimat la
Volin Luţk din 2012 fiind unul
dintre oamenii de bază ai echipei
ucrainene.

FoRMULA 1 - HUNGARoRING
Cea mai frumoasă cursă a 
sezonului 

Pilotul australian Daniel
Ricciardo (Red Bull) a câştigat,
duminică, Marele Premiu al Un-
gariei, a 11-a etapă a Campionatului
Mondial de Formula 1, el fiind
urmat în ordine de spaniolul Fer-
nando Alonso (Ferrari) şi de britan-
icul Lewis Hamilton (Mercedes). Pe
locul 4 s-a clasat germanul Nico
Rosberg (Mercedes), brazilianul Fe-
lipe Massa (Williams) a fost al cin-
cilea, iar finlandezul Kimi
Raikkonen (Ferrari) a trecut linia de
sosire al şaselea.

Pe locurile 7-10 s-au clasat
în ordine germanul Sebastian Vettel
(Red Bull), finlandezul Valtteri Bot-
tas (Williams), francezul Jean-Eric
Vergne (Toro Rosso) şi britanicul
Jenson Button (McLaren-Mer-
cedes).

În Formula 1 urmează o
pauză de o lună. Marele Circ se va
relua la 24 august, cu Grand Prix-ul
belgian de la Spa-Francorchamps. 

În urma acestor rezultate,
clasamentul piloţilor este următorul:
1. Nico Rosberg 202 puncte; 2.
Lewis Hamilton 191; 3. Daniel Ric-
ciardo 131; 4. Fernando Alonso
115; 5. Valtteri Bottas 95; 6. Sebast-
ian Vettel 88; 7. Nico Hulkenberg
69; 8. Jenson Button 60; 9. Felipe
Massa 40; 10. Kevin Magnussen 37.

Clasamentul constructo-
rilor este următorul: 1. Mercedes
393 de puncte; 2. Red Bull 219; 3.
Ferrari 142; 4. Williams 135; 5.
Force India 98; 6. McLaren-Mer-
cedes 97; 7. Toro Rosso 17; 8. Lotus
Renault 8; 9. Marussia 2; 10-11.
Sauber, Caterham 0.



SOCIETĂŢI

OFERTE DE SERVICIU

l Caut femeie pentru îngrijit copii şi curăţenie
în Negreşti Oaş. Telefon 0757-695974.
l Angajăm şofer categoria B,C şi gestionar de-
pozit în Carei. Telefon: 0735803105.
l Angajăm barmană în Carei. Tel: 0751459610. 
l Angajăm automatişti, frigotehnişti, instalatori.
Telefon 0751-125479.
l Caut cosmeticiană cu experienţă. Tel. 0722-
957772.

MATRIMONIALE

l Bărbat, 34 ani, caut domnişoară/doamnă pen-
tru companie călătorii. Ofer sprijin financiar. Te-
lefon 0742-780142.
l Tânăr, 38 ani, situaţie materială bună, caut
prietenă de vârstă apropiată, fără obligaţii. 0745-
325900.

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: construc-
ţii, electricieni auto, înfrumuseţare, alimentaţie,
turism, ISCIR, SSM, PSI, mediu, agent securi-
tate. www.fundatiaapt.ro; 0784-238730, 0744-
437105.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii. Te-
lefon 0741-921789, 0770-592195.
l Duc-aduc persoane în Ungaria-Austria-
Germania. Telefon: 0743132885. 
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport persoane şi colete, zilnic, ieftin,
la destinaţie, Franţa, Italia, Austria, Germania,
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Irlanda,
Norvegia, Suedia, Danemarca. 0747-701091.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balas-
tru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier, orice,
la cererea clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la pre-
ţuri convenabile. Telefon 0745-049715.

l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t, 6,5 t şi
cisternă 11.800 l, de la 0,8 euro/km. 0756-
622682.
l Transport persoane Germania, Spania, Li-
sabona. 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 Germania 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. Arhitectură,
structură şi instalaţii. 0756-777470.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane android, ta-
blete, instalare navigaţie iGO 2014. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La ne-
voie-deplasare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pentru maşină mică,
camion. Telefon 0740-774201.
l Profesionist filmez, fotografiez orice eve-
niment, aparatură profesională, calitate exce-
lentă, preţ  negociabil. 0754-489733.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimensiuni
de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domi-
ciliul clientului  Telefon  0743889102.
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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

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

Firma de construcţii Bautechnik anga-
jează muncitori necalificaţi din Carei şi
zona Careiului. Telefon: 0745655483. 

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

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

Transport marfă 5 tone şi mutări. Te-
lefon 0746-140664.

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

SC AGRIND SA Tăşnad pune în
vânzare “COMBINĂ RECOLTAT
FURAJE CLASS, JAGUAR 682” ne-
funcţională, pentru piese de schimb.
Informaţii la telefon 0744765180.

Bunică dragă, îţi dorim să ai o
viaţă minunată ca un curcu-
beu răsărit în razele soarelui
după ploaie, iar cu fiecare cu-
loare a sa să îţi aducă aminte
de noi şi de dragostea noastră.

La mulţi ani! 
MARIA BADEA

îţi urează strănepoţii Raul şi
Rareş Govor.

Încă un trandafir s-a ataşat la
buchetul vieţii dumitale,
scumpă bunică. Fie ca el să în-
florească mai frumos şi să fie
înconjurat de sănătate. De
ziua ta, noi îţi dăruim o gră-
dină înflorită cu florile vieţii.

La mulţi ani 
MARIA BADEA, 

îţi urează nepotul Răzvan şi
soţia sa, Mariana Govor. 

Trandafirii pe care i-ai adu-
nat în cununa vieţii tale
lasă-i astăzi să se împle-
tească într-un buchet al îm-
plinirii. Fie ca florile iubirii
să-ţi împodobească viaţa şi
să-ţi vezi împlinite toate
dorinţele. Îţi dorim ca de
ziua ta să fii fericită, iubită,
să ai parte numai de raze de
soare în viaţă, iar noi cei
care te iubim îţi urăm un
sincer 

“La Mulţi Ani!”,
scumpa noastră mamă 
MARIA BADEA.

Felicia şi Mircea Govor

Mama dragă, ştiu că întot-
deauna va fi cineva care să ne
arate că îi pasă de noi, cineva care
să ne asculte fără să ne judece şi
care va dori mereu binele tutu-
ror. Vei fi mereu cea la care ne
vom întoarce acasă cu drag şi
chiar dacă nu vom reuşi mereu,
gândurile noastre de apreciere şi
dragoste vor ajunge mereu la
tine.  

La mulţi ani mamă, îţi urează
copiii Neluţu şi Simona. 

FELICITĂRI

Unchiule drag şi scump,
MIREL, te îmbrăţişăm cu
toată căldura şi te înconjurăm cu
toată iubirea noastră. Te iubim şi
îţi urăm din toată bucuria noas-
tră un sincer “La Mulţi Ani”.  

Nepoţii, Raul şi Rareş Govor. 

La aniversarea ta îţi dorim ca
sănătatea să fie tot timpul îm-

preună cu tine, fericirea să te în-
soţească la fiecare pas, dragostea
să-ţi fie în permanenţă la înde-
mână, iar norocul să te aştepte la
fiecare colţ. La Mulţi Ani! îţi
urează cu mult drag, 

Mariana şi Răzvan Govor. 

La mulţi ani, sănătate, iubire, stimă
şi respect din partea celor dragi. Să ai
parte doar de momente şi clipe de ne-
uitat, să obţii ceea ce îţi doreşti cu ade-
vărat căci doar aceasta este singura cale
spre împlinire, realizare şi fericire!  “La
Mulţi Ani” MIREL, îţi urează 

fratele Mircea şi 
cumnata Felicia GOVOR. 

Sincere felicitări cu ocazia zilei de
naştere! Fie ca în această zi în sufle-
tul tău să se trezească bucuriile vieţii
şi dorinţa arzătoare de a trăi frumos,
de a crea lucruri deosebite şi de a
realiza cele mai tăinuite visuri.

“La Mulţi Ani!” MIREL
îţi urează surorile Mărioara,
Marcela, Minodora şi Mirela. 

Ai mai urcat o treaptă pe scara
vieţii şi îţi dorim să urci în conti-
nuare cât mai multe, însoţite
fiind de urările noastre de sănă-
tate, bucurie sufletească şi numai
împliniri.  “La Mulţi Ani!” fiul
nostru drag, MIREL, îţi
urează 

părinţii Vasile şi Elisabeta. 

Astăzi e o zi în care sufletul drag
va învinge orice urmă de tristeţe,
astăzi e o zi în care tot ce ţi se
pare greu va deveni uşor, astăzi e
o zi când trandafirul vieţii tale va
deveni mai înfloritor. 
“La mulţi ani!” MIREL, îţi
urează cu căldură în suflet 

soţia Simona şi fiica Lavinia.
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l Facem curăţenie în poduri, beciuri, garaje
contra bani sau obiecte. 0748-311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Ex-
perienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip.
Telefoane  0744-238243, 0361-421142, 0744-
590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Tele-
fon 0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugrăveli,
faianţări, parchetat, la preţuri negociabile. Te-
lefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie
+ depanări calculatoare, configurare internet,
rutere, imprimante, scanere şi la domiciliu. Te-
lefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei. Te-
lefon 0740-634814.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispirescu.
Telefon 0740-634814.
l Vând grădină cca 650 mp, str. Victoriei din
Bercu Roşu - zona ştrand, preţ informativ -
1600 euro/ar, negociabil. 0361-420692, 0770-
643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
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 cu-
rent, lângă ştrand, cu 7 ari. 0770-467713, 0361-
413888.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan şi docu-
mentaţie proiect cu fonduri europene măs. 121.
Telefon 0745-855032.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000
euro. 0748-536127.
l Vând  grădină cu pomi fructiferi, cabană
cărămidă, fântână în Bercu Roşu (extravilan),
preţ - 5100 euro sau schimb cu autoturism +
diferenţa. Telefon 0741-120883.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan - Drumul
Careiului, cu pomi fructiferi. Telefon 0745-
039506.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispirescu, cu
18  front, preţ - 15.000 euro. Telefon 0745-
330184.
l Vând locuri de casă 7,5 ari; 6,8 ari; 8 ari,
cu PUZ aprobat cu tot, pe str. Căprioarei, fie-
care cu 20 m front. Telefon 0745-330184.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10
ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, extravi-
lan. Telefon 0741-120883.
l Vând sau schimb cu apartament sau garso-
nieră lux 7 ari livadă cu casă de vacanţă, toate
utilităţile, str. Victoriei, lângă ştrand. 0770-
467713.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă, cu-
rent, iluminat public, drum pietruit, proiect de
canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă mansar-
dată, terasă, pivniţă şi pomi fructiferi. 0261-
734972.

l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă
de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro.
Informaţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioa-
rei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare. Preţ
22.000 euro  negociabil. Tel 0745-376594,
0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str. Ghio-
ceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat
de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din Satu
Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str.
Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon
0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Ostrovului, etaj I, cu bal-
con mare, nerenovată, 12.000 euro. 0745-
253025.
l Vând apartament cu 1 cameră, zonă bună,
Cloşca 72, 30 mp, cu bucătăria despărţită. Te-
lefon 0742-481793.
l Vând garsonieră pe str. Arinului, formată
din bucătărie, baie, 1 cameră. Preţ - 8.500 euro.
Telefon 0741-458203.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-
907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovului, bloc
17. Informaţii la telefon 0744-286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere, cu balcon, ve-
dere spre parc, intrare  în curte cu maşina, etaj
I. Telefon 0740-148776.
l Vând apartament 2 camere, 50 mp, pe str.
Botizului, preţ informativ - 20.000 euro. 0757-
521222.
l Vând apartament 2 camere din cărămidă,
pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere, bloc cu
acoperiş, centrul vechi, str. Corvinilor 32. Te-
lefon 0745-325900.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la parter pe
Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semide-
comandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0754-060699.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj
III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humu-
leşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et.
2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5
minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, ac-
cept şi Programul “Prima Casă”, fără interme-
diari. Telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV,
acoperiş izolat, finisat, centrală termică, gea-
muri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament M17, etaj IV, 3 camere,
parchet laminat, gresiat, faianţat, microcen-
trală, semimobilat, decomandat, cu acoperiş.
Telefon 0740-634814.
l Vând apartament 3 camere parter Micro
17, preţ - 31.000 euro, negociabil. Telefon
0770-889138 sau 0747-676484.
l Vând apartament 3 camere decomandate,
cu beci, pus la punct, în M17, imediat ocupabil.
Telefon 0745-330184.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi
II. Telefon 0766-293864.

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

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe Inde-
pendenţei, finisat, două băi, microcentrală, beci
100 mp. Preţ 42500 euro. Tel. 0745789043  sau
0742583153.
l Vând apartament 4 camere modernizat,
etaj 1, 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 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu apar-
tament 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 utilităţile,
imediat acupabilă, teren aferent 0,50 ha. Tele-
fon 0745-855032.
l Vând parte de casă pe str. Corvinilor, 2 ca-
mere + bucătărie + baie. 0744-792284.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp, str.
Fabricii. Telefon 0748-108881, 0743-424471.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu apă şi cu-
rent, lângă ştrand, cu 7 ari livadă. 0770-467713,
0361-413888.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona ştrand
termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucătării, 2 băi,
2 terase + 1 casă cu 2 camere şi garaj + 8 ari gră-
dină. Preţ - 91.000 euro sau jumătate din pro-
prietate 46.000 euro. Telefon 0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte şi grădină - 540
mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechituri, cu 3
camere, bucătărie, baie, cămară alimente, cu hol
la intrare, 5 ari teren, garaj, la preţ bun. Telefon
0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, posibili-
tăţi de construcţie, microcentrală, garaj. 0752-
309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-424238.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş,
în zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit
nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie, baie, o
terasă mare, sus două camere, două balcoane, cu
5 ari teren, la 36.000 euro; legat de aceasta, o
cabană din lemn cu mansardă, blacon jos şi zi-
dită în interior, cămară de lemne, coteţ de porci
şi 5 ari teren la 21.000 euro şi legat de acesta, 12
ari loc de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6
arii/ buc. la 1550 euro/arie, toate împreună sau
pe bucăţi sau la schimb cu apartament sau alte
variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinte, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Tel 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe
la numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa
Libertăţii nr. 22. Tel 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.

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

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

EURO INSOLV S.P.R.L.scoate la van-
zare, prin procedura insolventei, bunu-
rile falitelor: case, apartamente,
terenuri, diverse.
Informatii suplimentare la tel.
0744601144 sau 0744162033.
Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), supra-
fata 395 mp toate utilităţile (apa, gaz,
canalizare, energie electrică etc.), si
teren aferent 15605 mp la pretul de
300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie, ateliere, depozite, sopron
etc.) cu suprafata construita totala de
2.563 mp si teren aferent pe str. Careiu-
lui nr. 160 la pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (birouri)
si Depozit (şopron inchis din lemn) te-
renul in suprafata de 1.625 mp, proprie-
tate 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,
depozite, sopron etc.) cu suprafata to-
tala construita de 1.652 mp si teren afe-
rent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu co-
mercial si spatiu administrativ 320 mp,
spatii de depozitare 240 mp) cu teren
aferent in suprafata de 762 mp la pretul
de 761.000 lei
Centru de zi SC  Andandino Land
SRL in suprafata de 628,24 mp si teren
aferent 1.348 mp la pretul de 237.940
euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale
de productie si teren suprafata con-
struita 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 pre-
tul de 169.170 lei
Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati aproxi-
mativ la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,
curent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul
Careiului in imediata apropiere de
Complex Philadelphia la pretul de
234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900
mp in localitatea Dorolt-Lazuri la pre-
tul de 49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de
4.460 euro
SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ 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 cu-
loare Daily King II     850.000lei
Ghilotina marca Ideal   15.000lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta
100lei
Palan manual 1.000 kg 100lei
Cutit ghilotina 100lei
SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGI-
RUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA
KOGEL SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM
15 DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30
SM 19 DIU 20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION
SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panifica-
tiei
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/COR-
DOBA 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 li-
chidatorului judiciar din str.Vasile Lu-
caciu, nr. 36, judeţul Satu Mare.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate
nu conţin TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei inte-
resaţi se pot adresa lichidatorului judi-
ciar 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
Solidaritatii (langa Biserica de la intrare
in cartier), aleea Mircesti, 3 camere, de-
comandat, finisat, suprafata utila 80
mp, et.4, blocul are acoperis tip casa,
parcare. Tel inf. 0740.235.728.
Parcele de vanzare in suprafata de 600
mp, in zona Lucian Blaga nr 249. Pret
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 casă pe strada Retezatului nr.
30. Curte comună. Preţ 29.000 euro
sau schimb cu apartament. Telefon
0740-227618.

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

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.

Vând teren 10.5 ari în spate la PRAC-
TIKER, front 26 metri. Tel:
0744852285.
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l Vând casă bună pentru birou, activităţi co-
merciale, 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, su-
prafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de euro,
negociabil. Informaţii la telefon 0745-890548,
zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, eta-
jul III, nedecomandat - stare foarte bună. Do-
tări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la
telefon: 0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, etaj IV, pe strada Ignişului - Carei. Dotări:
gresie, faianţă, parchet laminat, acoperiş izolat,
aer condiţionat, bucătărie modificată cu bar,
mobilă de bucătărie. Sau la schimb, plus dife-
renţă, în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂţI

l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere mobilate,
living, hol, baie, bucătărie de vară, cămară, şpais,
beci, grajd, şură, 3 coteţe porci, 3 coteţe găini,
magazie cereale, magazie lemne, pătul porumb,
5 ari vie, 2 locuri de casă alăturate, 42 ari gră-
dină şi 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
Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a Odoreului, pusă
la punct. Merită văzută. 0751-844956.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă bună,
30 ari cu front 28 m. 0742-481793.
l Vând urgent casă cu anexe + 20 ari teren
în Potău, centru 296, sau schimb cu garsonieră
în Negreşti Oaş, Bixad sau Oraşu Nou. 0261-
853522.
l Vând 10 ari teren în Lazuri, cu o casă mică.
0740-788506.
l Casă de vânzare în Moftinu Mic. Telefon:
0744-564152.
l Vând casă cu grădină şi anexe la 10 km de
oraş; loc de casă 30 ari, la şosea. Telefon 0755-
401594.
l Vând 86 ari teren extravilan la Cioncheşti,
35 m front. Telefon 0745-330184
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând teren intravilan în comuna Certeze,
jud. Satu Mare. Terenul este situat în zona Mo-
ciru şi are o suprafaţă de 13.000 mp. Tel.
0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna Certeze,
jud. Satu Mare. Terenul este situat pe strada Su-
catar şi 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 demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str. Iepurilor,
6 ari loc de casă, la 450 euro/ar. Telefon 0745-
049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal. Te-
lefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de 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 Urzi-
ceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m
front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Infor-
maţii 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 Vând Ford Fiesta 1,4 TDCI, fabricatie
2008, consum mic, aer condişionat, geauri elec-
trice, ABS, airbaguri, închidere centralizată etc.,
preţ - 3000 euro. 0742-913114.
l Vând Citroen C3, 2008, aer condiţionat,
geamuri electrice, închidere centralizată etc.,
preţ - 2.500 euro. 0742-913114.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la bord
- 45000, taxa poluare plătită. Telefon 0745-
789043.
l Vând Land Rover Freelander Diesel, recent
adus în ţară, 4x4, climă, stare bună. 0744-
792284.
l Vând Opel Astra, an 2001, înmatriculat,
climă, service la zi. 0744-792284.
l Vând Dacia berlină anul 2004, arată foarte
bine, verificare tehnică până în 2016, preţ ac-
ceptabil, 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 fabricaţie
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, climatronic, re-
cent adus. 0744-792284.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
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 negociabil!
Mai multe detalii la tel. 0749-144511. 
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi elec-
trice, comenzi la volan, volan reglabil, AC, în-
chidere centralizată, jante aluminiu,
înmatriculat în România. Preţ informativ 2.500
euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând aragaz cu 4 ochiuri tip vechi, în stare
bună, pe butelie. Telefon 0721-022662.
l Vând mobilă din Austria. Relaţii la telefon
0749-860447.
l Vând 6 scaune tapiţate, sculptate, 120
lei/buc., negociabil. 0743-392058.
l Vând lemne de foc - carpen, fag, cer. Tele-
fon 0752-851738.

l Vând lemne de foc - stejar, fag, carpen. In-
formaţii 0752-028511.
l Vând moped (scuter), maşină bobinat fire
Kett pt. tricot, motor 2,2 kWh  antiscântei, ma-
şină măcinat porumb, congelator 5 sertare, bute-
lie aragaz. Informaţii 0755-604961.
l Vând rochie de mireasă mărimea  42-44, fri-
gider mare, masă birou neagră, vitrină sufragerie
neagră. 0743-493959.
l Vând TV color Akai şi Sharp şi covoare.
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, dimensiuni 17-19
inch. Telefon 0753-331935.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Tel 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. Tel. 0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată, nece-
sită o mică recondiţionare la lemn, la 1600 lei. Te-
lefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă. Tel.
0743-107931.

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând labrador 6 luni femelă. Tel:
0766081586.
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Tel:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând prune de consum sau pălincă, din li-
vadă proprie, Maramureş.  Tel. 0751-896819.
l Vând 10 familii de albine. Telefon:
0261873613. 
l Vând tractor Fiat 55 cu motor de ARO,
coasă 1,65 m, disc portabil patru baterii cu 6 foi
de disc fiecare, remorcă pe o axă din cutie de
ARO. Preţ - 5.500 euro, negociabil. Telefon
0749-605940.
l Vând tractoare International Case, Deut-
zfahr, Fortschritt, prese de balotat, discuri. Aduc
utilaje agricole la comandă. Tel. 0756-949699.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând, din
Germania, stare foarte bună. Tel. 0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

SCHIMBURI

l Schimb apartament 2 camere, decoman-
dat, bloc cărămidă, acoperiş făcut, cu aparta-
ment la parter, etaj I sau II. Ofer 6000 euro
diferenţă. Telefon 0756-889163.

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie casă de vacanţă cu utilităţi,
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 birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane
singure. Str. Ioan Slavici 73. Tel 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr grădină zona Bercu Roşu sau
Drumul Careiului. Ofer 5000 euro. 0756-
889163.
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Te-
lefon: 0744-107564, 0770-459489.

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

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

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

Vând Hyundai Tucson (SUV), fabri-
cat în 2008, motorizare benzină, gea-
muri electrice, aer condiţionat, ABS,
ESP, 126.000 de km reali, cu carte ser-
vice, înmatriculat, taxa plătită şi nere-
cuperată. Preţ informativ: 6.500 euro
negociabil. Accept şi schimburi cu
maşini mai ieftine. Informaţii supli-
mentare 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, CLI-
MATRONIC, JANTE ALIAJ,
EURO  4, FOLIE ORIGINALĂ,
TAXĂ 180 EURO, preţ 2500 euro.
Tel: 0743-921.041.

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.

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 - 58.720 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. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
41.310 euro + TVA 5% 
o Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
40.370 euro + TVA 5%
o Apartament 2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 27.000 euro + TVA
o Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
20.280 euro + TVA 5%
o Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
20.180 euro + TVA 5%
o Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr.
9 – 18.630 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 – 12.540
euro + TVA 5%

Terenuri:
o Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
o Teren intravilan, loc.Carei, str. 1 Decembrie
1918 FN, 50 mp (cota indiviza de 1/2 din 100
mp) - 1.000 euro + TVA
o Teren 6.000 mp (3 parcele de 2.000 mp), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 59.580 lei
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050
euro 
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 Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren - 25.000 mp, concesionat -
1.497.000 euro + TVA.
o Fabrica de betoane si alte constructii accesorii
care sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie
de betoane Transmix si sistem Bibko, situata in
loc. Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000
euro, exclusiv TVA
o Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 242.010 euro
+TVA
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
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 Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
(proprietatea Statului Roman, in folosinta), si-
tuate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 68.300 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 Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, si-
tuat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
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 su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresu-
lui, nr. 26 – 29.700 euro 
o Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
o Constructii cu destinatie industriala (distilare si
imbuteliere bauturi spirtoase) + teren aferent in
suprafata de 5.600 mp, loc. Valea Vinului, jud.
Satu Mare – 41.000 euro, exclusiv TVA
o Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
o Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro
o Amenajarea a cinci bazine piscicole cu dimen-
siuni de lungime 23 ml si latime 6 ml, proprietate
personala si stoc de marfă de natură şosete bărbaţi
– 3.600 buc. -  4.740 euro + TVA

Diverse:
o Statie LEICA TC 407, statie totala electronica,
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, lenje-
rie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 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 fabricatie
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 (stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto) proprietatea Blody Impex SRL
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) proprietatea
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 (stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii) proprietatea Elinmart SRL
o Bunuri mobile (mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar) proprietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile (stoc de marfa, piese auto) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
o Bunuri mobile (mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri) proprie-
tatea Lexra SA
o Bunuri mobile (auto, utilaje productie mobila)
proprietatea George GS SRL
o Bunuri mobile (auto, stoc de marfa) proprieta-
tea Griga SRL
o Bunuri mobile (auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
proprietatea Panatek Investment Group SRL
o Bunuri mobile (auto si stoc de marfa) proprie-
tatea Premet Imi 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 (auto) proprietatea Titecont
SRL 
o Bunuri mobile (stoc de piese diverse) proprie-
tatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile (utilaje constructii) proprietatea
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 re-
vopsire, aproximativ 2,10 m înălţime
şi 1,30 m lăţime. Preţ 500 lei, negocia-
bil. Telefon 0742-987140.

Vând/schimb Opel Vectra C,
Diesel, fabr. 2003, înmatriculată.
În stare perfectă. 3940 euro. Tel.
0744131307

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ
FOARTE BUNĂ, ÎN VIILE AR-
DUDULUI LA ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TELE-
FON 0744-432370 SAU 0741-
179214.
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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 – Pe noi ne ascultă cineva?
(reluare)
09:40 – Box Office
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Teleshopping II
14:00 – Săptămâna Sportivă 
(reluare)
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Oameni şi Fapte (reluare)
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului 

19:00 – Documentar: “Veebrele de
piatra ale tâpuriturii”
19:40 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Muzică şi voie bună 
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – La vârsta noastră... 
(reluare)
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)
01:30 – Box Office
02:10 – Teleshopping II  
03:00 – Săptămâna Sportivă 
(reluare)
04:00 – Viaţa la ţară  (reluare)
05:00 – Şcoala Sătmăreană 
(reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele pa-
latului -  Luna îmbră-
ţişează Soarele  07:50
- Zon@  08:00 - Tele-
jurnal matinal  09:00

- Armăsarul sălbatic  09:30 -
Viaţa dublă a lui Eddie McDowd
10:00 - Nimic prea bun pentru
un cowboy  11:00 - Teleshop-
ping  11:30 - Nocturne (R)
12:20 - Oameni care au schim-
bat lumea  12:30 - Lumea şi noi
13:00 - EURO polis  14:00 - Te-
lejurnal  15:00 - Teleshopping
15:30 - Maghiara de pe unu
16:50 - Legendele palatului:
Luna îmbrăţişează Soarele  18:10
- Interes general  18:45 - Nimic
prea bun pentru un cowboy
19:35 - ROMÂNIA.ro  19:45 -
Sport  20:00 - Telejurnal  21:00
- Dr. House  21:55 - Dincolo de
celebritate  22:10 - Trei poveşti
despre iubire  00:30 - Nocturne 

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:05 - Tânăr
şi neliniştit (R)
11:00 - Lacrima
diavolului (R)

13:00 - Ştirile Pro TV  13:45 -
Tânăr şi neliniştit  14:45 -
Strada Hanovra  17:00 - Ştirile
Pro TV  17:30 - Trăieşte-ţi vara
19:00 - Ştirile Pro TV  20:30 -
Spectacol la comandă  22:30 -
Ştirile Pro TV  23:05 - Chuck
00:00 - Poliţiştii din Houston
(R)

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

sei  11:10 - Mireasă pentru fiul
meu  13:00 - Observator  14:00
- Mireasă pentru fiul meu  16:00
- Observator  17:00 -  Acces di-
rect  19:00 - Observator  20:00 -
Observator special  20:30 - Pof-
tiţi pe la noi !  23:00 - Un show
păcătos  01:00 - Observator  

07:00 - Febra măriti-
şului (R)  09:00 -
Walker, politist
texan (R)  10:00 -
Teleshopping  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 - Fetiţa săl-
batică  17:00 - Walker, poliţist texan
18:00 - Focus  19:00 - Râzi şi câştigi
19:30 - Vrei să fii milionar  20:30 -
În căutarea comorii pierdute  22:30
- Trăsniţi din NATO  23:00 - Click!
00:00 - CSI - Crime şi Investigaţii  

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

surprize (R)  16:45 - Plaja lui Teo
18:45 - Ştirea zilei  19:00 - Ştirile
Kanal D  20:00 - Feriha  22:15 -
Nuntă cu surprize  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 că eşti a mea (R)
14:30 - Bucătăria iadului (R)  15:30
- Minciuna  16:30 - Rosa Diamante
(R)  17:30 - Clona  18:30 - Soţ de
închiriat  19:30 - Pentru că te iubesc
20:30 - Spune-mi că eşti a mea
22:00 - Legături riscante  23:00 -
Casa de alături  00:00 - Lara (R)

08:00 - La distrac-
ţie cu băieţii  09:00
- Iubiri mondene –
S-au iubit, s-au des-
părţit (R)  10:00 -

Dr. Oz Show  11:00 - Nu-i uşor să
fii mireasă!  12:00 - Medici în Santa
Monica  13:00 - Răpirea  14:00 -
Prodanca si Reghe: Afaceri de fami-

lie  16:00 - Vorbe dulci  17:30 - Am-
biţie devastatoare  19:00 - Iubiri
mondene: S-au iubit, s-au despărţit
20:00 - Dr. House  21:00 - Mena-
jere ambiţioase  22:00 - Medici în
Santa Monica  23:00 - Dr. House
(R)  00:00 - Menajere ambiţioase
(R)

07:55 - Cursă fără
frâne  09:25 -
Vreau să fiu mare
11:10 - Copaca-

bana  12:55 - Pe platourile de fil-
mare  13:25 - Eu cu sora mea mai
mică  15:35 - Jesse Stone: O moarte
suspectă  17:05 - Concert Pink
18:35 - Rugul aprins  20:00 - Petre-
cere acasă: O noapte nebună  21:35
- Primul an de căsnicie  23:10 - Ur-
zeala tronurilor  00:00 - Urzeala
tronurilor

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

Sport.ro  10:00 - Ora exactă în
sport  12:00 - Ştiri Sport.ro  12:10
- Ora exactă în sport  13:00 - Ştiri
Sport.ro  13:10 - Ora exacta în
sport  14:00 - Ştiri Sport.ro  14:10
- Ora exactă în sport  15:00 - Ştiri
Sport.ro  16:00 - Ora exactă în
sport  17:00 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30 -
Marea Ţăcăneală  19:00 - Bellator:
Gladiatorii, Rick “Genghis” Hawn
- Brent Weedman  20:00  Spărgă-
torii de râs  21:00 - Fotbal: Shak-
thar Donetsk - Dynamo Kiev  
23:00 - Ştiri Sport.ro  23:10 - Wres-
tling RAW  01:00 - N-are mamă, n-
are tată!

09:30 - Ciclism
10:30 - Ciclism
12:30 - Ciclism
12:45 - Fotbal  13:45
- Fotbal  15:00 - Ci-

clism  15:45 - Ciclism  18:45 - Ci-
clism  19:00 - Atletism  20:45 - Box

22:45 - Box  23:30 - Motocros
00:00 - Curse de maşini

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  17:00 - 100 de minute
18:00 - Ştiri  18:45 - La ordinea
zilei  20:30 - Subiectiv  21:30 - Sin-
teza zilei  23:15 - În gura presei
00:00 - Ştiri  

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

fix   12:00 - Realitatea de la fix
13:00 - Fabrica   14:00 - Lifetime
News  15:00 - Lifetime News
16:00 - Newsroom  18:00 - 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
- Camioane în Australia  13:00 -
Constructorii de motociclete
14:00 - Life  15:00 - Life  17:00 -
Investiţii imobiliare  17:30 - Co-
moara din container  18:00 - Ba-
gaje la licitaţie  18:30 - Vânătorii de
licitaţii  19:00 - Cum se fabrică ?
19:30 - Cum se fabrică?  20:00 -
Whiskey în afara legii  21:00 - Ban-
dele de cartier din Boston  22:00 -
Comoara din curtea casei  22:30 -
Comoara din curtea casei  23:00 -
Atelierul armelor  00:00 - Air
France 447
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Vă puteţi îmbunătăţi consi-

derabil situaţia financiară. Aveţi oca-
zia să obţineţi cu uşurinţă mici
cîştiguri, atît de la serviciu, cît şi de pe
urma unei afaceri.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţa vi se oferă ocazia
să demaraţi o afacere. Vă sfătuim să nu
vă grăbiţi, ca să nu luaţi o hotărîre gre-
şită. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Dacă vă aflaţi în faţa unei
dileme cu privire la o mică afacere, vă
sfătuim să nu ezitaţi. Aveţi ocazia să
cîştigaţi o sumă importantă. 
RAC (22.06 - 22.07)

Dimineaţa vă preocupă
anumite probleme juridice legate de
afaceri. Sînteţi nevoit să alergaţi puţin,
dar rezultatele sînt pe măsură. 
LEU (23.07 - 22.08)

Astăzi aveţi noroc la exa-
mene. Puteţi să luaţi decizii impor-
tante, cu bătaie lungă în viitor.
Dimineaţa aflaţi că veţi pleca într-o
delegaţie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Schimbările de la serviciu
vă oferă ocazia să vă asumaţi noi res-
ponsabilităţi. Şefii şi colegii vă apre-
ciază iniţiativele.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă puteţi ocupa de afaceri şi
aveţi ocazia să finalizaţi lucrări înce-
pute mai demult. Sînteţi bine dispus
şi aveţi capacitatea să luaţi decizii co-
recte cu privire la problemele finan-
ciare. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sînteţi optimist, ceea ce vă
ajută să depăşiţi mai usor grijile de zi
cu zi. După-amiază faceţi planuri de
călătorie împreună cu întreaga fami-
lie. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Zi bună, în care totul vă
merge din plin. Sînt favorizate activi-
tăţile noi şi relaţiile cu partenerii de
afaceri. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Dimineaţa intervin eveni-
mente neprevăzute şi nu vă puteţi res-
pecta programul. Nu vă îngrijoraţi,
pentru că schimbările sînt favorabile!  
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Zi favorabilă studiului, că-
lătoriilor în interes personal şi comu-
nicării. Optimismul şi ambiţia vă
ajută să treceţi mai uşor peste o dezi-
luzie sentimentală. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Aveţi noroc şi reuşiţi să tre-
ceţi peste orice obstacol. Puteţi să ter-
minaţi cu bine aproape orice vă
propuneţi. 

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - Spectacol mortal
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sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 35%  şanse de precipitaţii

Maxima: 29°C         Minima: 18°C

Umiditate: 53%
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EURO 4,3873

USD 3,2638

100 Forinţi 1,4221

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

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

C
a
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i

Tăşnad

La Editura Leş din Satu Mare a
văzut lumina tiparului o carte
de istorie foarte interesantă,

“Permanenţă şi continuitate româ-
nească în Ardeal”, sub semnătura lui
Ioan Corneanu şi Vasile Moiş, în
care autorii îi fac un portret acid
unui specimen apărut după Revolu-
ţie, mitocanului politic. Citind tex-
tul, parcă-l vedem aievea pe
Castorică al nostru.

Pentru deliciul cititorilor
noştri, redăm, în continuare, acest
portret, în viziunea autorilor: “După
marea altercaţie din decembrie 1989,
a reapărut pe plaiurile mioritice un
specimen aparte, mitocanul politic.
Pentru adjectivul mitocan, preluat
stâlcit din limba franceză (francezii
foloseau expresia demi-coton, adică
jumătate bumbac, pentru a-l desemna
pe cel care se îmbracă sărăcăcios, de
unde a intrat în lexicul nostru sub
forma iniţială mi coton, iar apoi mi-
tocan), românii au numeroase sino-
nime dintre care amintim: bădăran,
mahalagiu, mocofan, mârlan, mojic,
ţopârlan, mogâldan, ghiorlan sau
mogâldău. Indiferent de apelativul
folosit pentru desemnarea ipochime-
nului, comportamentul lui este stan-
dard: râde ca proasta-n târg, râmă cu
o plăcere scatologică prin biografiile
adversarilor politici, are impresia că
flatulenţele emanate din creierul ca-
pului său sunt adevărate axiome, îşi
tratează adversarii cu un dispreţ suve-
ran de neam prost şi, mai presus de
toate, are un comportament porcin,
adică se spurcă în troaca din care toc-
mai a mâncat. De obicei, mitocanul
politic izbuteşte să-şi facă adepţi, îi dă
subiecte de comentat mahalagiului, îl
îmbrobodeşte pe mocofan, râde por-
cos cu mârlanul, chefuieşte cu moji-
cul, se împrieteneşte cu ţopârlanul şi
cu bulangiul, iar mogâldanii, ghiorla-
nii şi mogâldăii îl preţuiesc cu sinceră
admiraţie.

Mitocanul politic se simte
cel mai bine când are acces la mass
media, atunci se comportă ca un ade-
vărat râtan, desprins parcă din pagi-

nile lui Orwell. Râmătorul rozător,
cu aere de lider politiceşte înzestrat cu
un optimism spiritual bolnăvicios,
care-i dă o poftă imensă de a se bălă-
cări în mocirla existenţei, are aerul
tâmp al unui cretin nevinovat şi un
zâmbet de castor îndestulat. Nu
există un dobitoc situat mai deasupra
binelui şi a răului, mai conştient de
dreptul său care ia sfârşit acolo unde
i se opresc puterile, mai stăruitor şi
mai individualist decât acest infatiga-
bil rozător politic.

Pe cât este de tăcut şi de bla-
jin mitocanul, când înfulecă bucatele
de pe mesele cu pomeni, unde gro-
hăie liniştit, pe atât de asurzitor îşi
clamează revolta când cineva i se
atinge de troaca lui. Atunci, ţipătul
său răsună lugubru, când ca un cron-
cănit de corb, când ca urletul unei
hiene, alungate de lângă un stârv în
putrefacţie. El cunoaşte toate fărăde-
legile, toate învârtelile şi toate făţăr-
niciile din ogradă şi ştie că nimeni nu
se poate considera mai râmător şi mai
scatofag decât el. Când i se dă un bo-
bârnac peste rât, rozătorul varsă, cu
un patos exasperant şi cu îndemâna-
rea formidabilă a unui vidanjor, toate
fecalele din hârdău în capul adversa-
rilor politici, crezând, în mintea lui
bolnavă, că declanşează adevărate ca-
taclisme cosmice. Mitocanul politic
mizează pe laşitatea semenilor, pe

bunul simţ al celor care nu-şi pun
mintea cu handicapaţii mintal şi,
uneori, pe o complicitate vinovată a
celor ce se bucură de moartea caprei
vecinului.

Pe cât este de burduhănos şi
de buhăit, cu apucături sodomiste,
lipsit de bărbăţie şi de lipici la dame,
dihorul mitocan este pe atât de şiret,
gata să se strecoare în sufletul naivilor,
ca linia tremurată a unui mers de
şarpe sub frunze. Scârnava creatură se
dă mare patriot, vede peste tot com-
ploate (sic) şi organizaţii oculte, gata
să sară la gâţii Romanicii şi să o su-
grume. Când i se flutură, însă, prin
faţa incisivilor, câţiva creiţari, uită de
toate şi este în stare să o vândă şi pe
mumă-sa pentru un pumn de arginţi.
În nemernicia lui, mitocanul politic
are impresia că nimeni nu-l poate în-
chide într-o cocină întunecoasă, căci
glasul său, puternic ca un denunţ la
securitate, se aude de oriunde, aşa
cum glasul Sfântului Ioan se auzea
din fundul puţului în care-l aruncase
Irod.

Aceasta este licheaua poli-
tică de care ne împiedicăm la tot
pasul şi care reprezintă adevăratul pe-
ricol public pentru orice societate ci-
vilizată, încât măturoiul apare ca
singura soluţie salvatoare, altfel va
transforma societatea românească
într-o hazna imensă.”

Castorică, prototipul
“Mitocanului Politic”
vaLERICă LuMânăRaRu`

Instituţia Prefectului Satu
Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare,
Primăria Municipiului Satu Mare şi
Garnizoana Satu Mare organizează
azi manifestări dedicate Zilei Imnului
Naţional. Acestea se vor desfăşura în-
cepând cu orele 10.00 pe platoul din
Piaţa 25 Octombrie. Programul cu-
prinde: primirea persoanei oficiale de
către Garda de Onoare; intonarea
Imnului de stat; binecuvântare şi ru-
găciune pentru poporul român, ofi-
ciate de preotul militar, fără cântare. 

Tot cu această ocazie va avea
loc alocuţiunea privind simbolistica

versurilor imnului naţional al Româ-
niei, scurt istoric şi semnificaţii; poe-
zie cu tematică adecvată Zilei
Imnului Naţional; plutoanele, forma-
ţia corală şi întreaga asistenţă inter-
pretează imnul naţional al României.
La manifestări sunt invitaţi să parti-
cipe cetăţenii judeţului Satu Mare,
parlamentarii, consilierii judeţeni şi
locali, directorii instituţiilor publice,
reprezentanţii organizaţiilor şi asocia-
ţiilor cultural-patriotice, elevi, profe-
sori, membrii şi liderii formaţiunilor
politice.

Tot în cursul zilei de azi, Di-

recţia de Cultură a municipiului
Carei organizează începând cu ora
10.00 pe platoul din faţa Monumen-
tului Ostaşului Român un moment
solemn cu ocazia Zilei Imnului Na-
ţional. Manifestările vor debuta cu in-
tonarea imnului naţional, după care
va urma o rugăciune de binecuvân-
tare a Zilei Imnului Naţional, evoca-
rea istoricului Imnului, un moment
poetic şi un scurt moment artistic. Pe
această cale sunt invitaţi să participe
toţi careienii pentru a cinsti Ziua Im-
nului Naţional.

Pavel Prodaniuc 

Manifestări de Ziua Imnului la Satu Mare şi Carei

SC HERCOM SRL angajează:
muncitori necalificaţi pentru

depozitul din Satu Mare
CV-urile se depun la sediul societăţii : str. Inăului
Informaţii telefon: 0261-758740, 0769.048.053
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