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Klaus Iohannis este un individ
lipsit de caracter. Campania
electorală pentru

prezidenţiale este o bună oportuni-
tate pentru a scoate la iveală
adevărata personalitate  a celebrului
primar de la Sibiu. Locatar al micu-
lui oraş  transilvan , Iohannis  îşi
putea ascunde umbrele din trecutul
său tenebros sau prezentul său mur-
dar din viaţa de edil. Dar, odată cu
lansarea în cursa pentru
prezidenţiale, Klaus va fi dezbrăcat
în faţa întregii naţii, iar o ţară
întreagă va afla  cine este adevăratul
sas din Sibiu. Se putea crede că
tinereţea zbuciumată a profesorului
de fizică din perioada imediat de
după Revoluţie a fost doar un pas în
gol, dar, după o mică analiză a
evoluţiei sale, descoperim o continu-
itate a  comportamentului său. În
faţa ofensivei dezvăluirilor din presă,
Iohannis se apară imperturbabil, fără
să gesticuleze o umbră de regret.
Prima sa afacere de după Revoluţie,
vînzarea de copii, nu-i mişcă nici o
moleculă de regret. El îşi recită
poezia, învăţată pe dinafară, de acum
24 de ani: nu a fost decât şofer pen-
tru canadienii care vroiau să adopte
copii. 

continuare în pagina 2
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MAriuS OPrOiu

Moţii de la câmpie au
sărbătorit la Marna Nouă

Startul de campionat a găsit
gruparea din Satu Mare complet
nepregătită: apărare visătoare, lipsa de
idei în atac şi cu o atitudine de meci
amical, ceea ce a dus la o înfrângere
logică. O echipă venită din liga a treia,
un antrenor debutant în B şi un mar-
cator transferat din liga a patra. Ei
sunt cei care au învins Olimpia Satu
Mare în runda de deschidere a noului
sezon. Stadionul din Caransebeş s-a

umplut chiar dacă prețul biletului a
fost piperat pentru un oraş de 30.000
de locuitori, şapte lei. Aproape 2.000
de spectatori au urmărit revenirea
bănățenilor în divizia secundă după
exact trei decenii de absență, iar
gazdele au tratat-o cu fast: arenă
renovată, galerie gălăgioasă şi mingea
de joc adusă de un paraşutist ce a ater-
izat exact în cercul median. 
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ANchetă
contrabanda

cu ţigări româ-
neşti, în floare

Promovabilitate 
de aproape 23% la
Bac-ul de toamnă
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De astăzi, telespectatorii
Nord Vest TV se vor putea implica
din nou, direct şi în direct, în pro-
blemele politice, sociale, econo-
mice ale judeţului şi regiunii Nord
Vest.  În cadrul dezbaterilor invita-
ţii realizatorului Victor Constan-
tinovici  îşi vor expune punctele de
vedere în legătură cu domeniul din
care fac parte şi vor răspunde între-
bărilor celor care vor interveni te-
lefonic în direct.  La Ora
Adevărului şi în acest sezon vor fi
multe premii şi surprize pentru cei
care, de obicei, sunt alături de noi.

De la ora 18:00 Eugenia
Sabou, directorul Casei Judeţene
de Pensii, va prezenta problemele
pensionarilor şi va supune atenţiei
amnistia legată de datoriile lor. 

Nou sezon la Ora Adevărului!
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Comuna Medieşu Aurit a
găzduit în acest sfârşit de săptămână
cea de a patra ediţie a Festivalului
Prunelor, devenit deja o tradiţie. Eve-
nimentele s-au derulat pe parcursul
zilelor de sâmbătă şi duminică şi s-au
bucurat de o asistenţă numeroasă
printre care şi deputatul Ovidiu Si-
laghi, preşedintele Consiliului Jude-
ţean, Adrian Ştef, vicepreşedintele

Mircea Govor, directorul de Cance-
larie al Prefectului, Raul Băbţan, pre-
cum şi alţi invitaţi. Manifestările
artistice au început încă de sâmbătă
la scena amplasată în centrul comu-
nei, unde au avut loc o serie de spec-
tacole. Tot sâmbătă a fost organizat şi
un concurs de frumuseţe intitulat
“Regina- Dulceața Prunelor”.
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Festivalul Prunelor de la Medieşu
Aurit, la a patra ediţie
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENţII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CLINICA
sfâNtUL ANtoN

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică  08:00 - 20:00
Telefon 0261-

713333
www.clinicasfan-

tulanton.ro

Urgenţe
stomatologice

non-SToP

Azi este
Luni, 1 septembrie  2014

ziua 244 a anului

“Sfatul meu pentru tine este sa
te casatoresti: daca gasesti o ne-
vasta buna, vei fi fericit. Daca
nu, vei deveni filosof.” 
– (Socrate)

Soarele răsare la 6 și 39 minute,
apune la 19 și 52  de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Cuv. Marta

romano - catolic - Ss.Egidiu

greco - catolic - Cuv Simeon
Stâlpnicul și Marta, mama lui
(Anul nou bisericesc)

1913 - La Londra are loc pre-
miera piesei lui George Bernard
Shaw, “Androcles și Leul”.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT
Căsuţa păpuşilor 

de altădată

IoAn RAţIu

Jucăriile din copilărie
ajung obiecte de colecţie pentru
adulţi şi o bună ocazie pentru cu-
rioşi de a vedea cum s-a dezvoltat
industria jucăriilor de-a lungul
timpului. Aşa au apărut pe piaţă
colecţii de căsuţe de păpuşi şi mo-
bila aferentă lor, provenite de la
colecţionari privaţi ori chiar de la
muzee, scrie New York Times. O
colecţie ajunsă la licitaţie pe bucăţi
este cea expusă la un muzeu al că-
suţelor de păpuşi dintr-o localitate
din Maryland, a cărei proprietară
a murit în urmă cu câţiva ani.

Printre cele mai frumoase piese
scoase la vânzare s-au numărat
grădini zoologice miniaturale şi o
căsuţă cu trei caturi în stil engle-
zesc Regency, prevăzută cu ascen-
sor pentru servirea mâncărurilor,
pentru care un pasionat a plătit
21.000 de dolari. Multe dintre ar-
ticolele care au aparţinut acestui
muzeu au ajuns în Japonia, spre
surprinderea organizatorilor lici-
taţiei.

O casă de licitaţie din
Chicago a vândut recent mobilier
pentru căsuţe de păpuşi, în special
fotolii şi măsuţe, cumpărătorii
plătind pentru fiecare câteva sute
de dolari. Cel mai spectaculos ar-
ticol scos la vânzare a fost însă o
centură de castitate cu diametrul
de câţiva centimetri, prevăzută cu
o cheiţă minusculă, adjudecată
pentru o sumă de peste 800 de do-
lari.

Pentru cei ce preferă
doar să admire, nu să-şi cumpere,
există o ofertă variată de expoziţii,
mai ales că muzeele primesc tot
felul de donaţii în căsuţe de păpuşi
sau jucărioare. O astfel de expozi-
ţie se poate vizita la Sturbridge, în
statul american Massachusetts, cu
articole confecţionate în localita-
tea Hershey, cunoscută pentru
mobilierul miniatural ieşit din
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O minciună sfruntată, demontată
de documente şi de articolele din
presă care demonstrează fără tăgadă
că personal a condus tratativele pen-
tru traficarea micuţilor din familia
Iliuţ. De  ar fi fost şi aşa, parcă
şoferul nu este la fel de vinovat ca
hoţii care dau lovitura la bancă şi
apoi demarează în trombă pentru a
scăpa de poliţişti?!  Mai mult, plin
de sadism (să ne ferească Dum-
nezeu de aşa preşedinte!), el spune
că nu a investit în copii,  ci în case.
Păi da, copiii i-a vândut, a scos bani
din traficul cu ei, nu a investit în
sentimente pentru aceste suflete

nevinovate. Oare cum poate
românul să voteze un personaj golit
pe dinăuntru, interesat numai de
investiţii materiale, nicidecum
umane?  Oare cum poate românul
să voteze un individ preocupat de
numărarea caselor şi a banilor, ni-
cidecum de întemeierea unei
familii, a unui cămin în care cea mai
mare bucurie este gînguritul unui
bebeluş în braţele mamei? Oare
cum poate un român să voteze un
candidat care, deşi nu poate fizio-
logic să aducă viaţa unui copil, în
loc să-l adopte, scoate bani din vân-
zarea lui?

Cine este de fapt Klaus Iohannis?
urmare din pagina 1
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RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Radu Valahu la
Săptămâna sportivă

În această seară în cadrul
emisiunii Săptămâna Sportivă
veţi putea urmări, de la 20.45,
înregistrarea evenimentului de
promovare a sportului “Poţi să fi

şi tu campion”, ce a avut loc ieri la
Satu Mare. Invitatul special, Radu
Valahu, a acordat un interviu în
exclusivitate.  

Pe lângă el veţi putea
vedea declaraţiile organizatorilor.
De asemenea toate rezultatele şi
declaraţiile din week-end vor fi
prezentate în emisiune.

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

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”
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Contrabanda cu ţigări româneşti, în floare
8Ţigările cu timbru fiscal românesc vândute pe piaţa neagră din ţări precum Italia, Germania şi Anglia
asigură profituri enorme contrabandiştilor sătmăreni

În ultima vreme, ţigările cu
timbru fiscal românesc au de-
venit marfă de contrabandă.

Din cauza diferenţelor mari de
preţuri, acestea sunt vândute în
mod profitabil în ţări ca Italia,
Germania sau Anglia. Pe lângă
faptul că sunt mai bune din punct
de vedere calitativ decât ţigările
ucrainene, contrabandiştii şi-au
dat seama că autorităţile din ţările
de destinaţie nu sunt atât de dure
când văd că ţigările sunt timbrate
pe teritoriul unui alt stat al Uni-
unii Europene. Pe lângă ţigările
care sunt ascunse în TIR-uri, can-
tităţi foarte mari de ţigări cu tim-
bru fiscal românesc sunt scoase
din ţară de către transportatorii
de persoane.

În Anglia e cel mai
rentabil

Contrabanda cu ţigări ro-
mâneşti a devenit tot mai rentabilă.
Profiturile nu sunt atât de mari ca şi
în cazul ţigărilor ucrainene, dar to-
tuşi merită. În România, un pachet
de ţigări poate fi cumpărat cu circa
trei euro de la orice en-gros. În Ger-
mania, acel pachet de ţigări poate fi
vândut  imediat  cu  patru  euro  pe
piaţa neagră. Rezultă un profit de
33%. Detailiştii  vând  ţigările mai
departe  cu  4,5  euro  pachetul,  în
condiţiile în care în magazinele au-
torizate preţul pachetului de ţigări
începe de la 5,5 euro. Cam la fel de-
curg treburile şi în Italia.

mult  mai  rentabil  este
pentru cei care reuşesc să transporte
ţigările româneşti în Anglia. În Ro-
mânia acestea sunt cumpărate la 2,7
lire sterline pachetul. Contrabandi-
ştii sătmăreni primesc pentru ele 4
lire sterline, iar grupările respective
le vând mai departe cu amănuntul

cu 4,5 lire sterline. Contrabandiştii
sătmăreni câştigă 1,3 lire la pachet,
adică 13 lire la un cartuş. Dacă reu-
şesc să ajungă în Anglia cu un bax
de ţigări, adică 50 de cartuşe, câştigă
650 de lire sterline.

Trafic făcut de
transportatorii 
de persoane

Contrabanda cu ţigări ro-
mâneşti înfloreşte alături de contra-
banda cu ţigări ucrainene. o mare
parte din ţigările cu timbru româ-
nesc sunt scoase din ţară de grupări
specializate de crimă organizată. Ţi-

gările fie sunt ascunse în încărcătura
unor TIR-uri  sau microbuze care
transportă marfă, fie în locaşuri spe-
cial amenajate în caroseria acestora.
Aceste  locaşuri  sunt  atât  de  bine
amenajate încât poliţiştii de fron-
tieră români sau autorităţile abili-
tate  din  alte  ţări  europene  le  pot
depista  doar  din  întâmplare  sau
când dispun de informaţii precise.

Cantităţi foarte mari de ţi-
gări sunt scoase din ţară şi de către
transportatorii de persoane. Aceştia
plasează zeci de cartuşe de ţigări în
diverse  geamantane,  susţinând  că
este vorba despre colete care le-au
fost încredinţate de diverşi clienţi

pentru a le transporta rudelor aflate
la muncă în străinătate. După cum
am  arătat  anterior,  un  asemenea
transportator  câştigă  650  de  lire
sterline dacă reuşeşte să ajungă în
Anglia cu 50 de cartuşe. Cantitatea
de ţigări poate fi de trei sau chiar
patru ori mai mare dacă transporta-
torul porneşte la drum cu un auto-
car plin de clienţi.

Amenzile nu sperie
transportatorii

Fenomenul  devine  din
ce  în  ce  mai  vizibil.  Pe  lângă
transportatorii prinşi cu ţigări şi

alcool  în  vămile  Petea  şi  Urzi-
ceni,  tot mai multe  autocare  şi
microbuze  aparţinând  unor
transportatori  sătmăreni  sunt
prinse în străinătate. Pe lângă ţi-
gări, autorităţile din ţările tranzi-
tate de respectivii transportatori
au mai avut surpriza să găsească
zeci  şi  chiar  sute de  litri  de pă-
lincă  ascunse  în microbuze  sau
autocare. Transportatorii prinşi
riscă  sancţiuni  foarte  drastice,
însă faptul că nu se prea tem de
amenzile foarte mari pare să de-
monstreze  că  această  contra-
bandă cu ţigări româneşti devine
pe zi ce trece mai rentabilă.

SzASz LORAND

PAUL TAXI
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0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755
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În  data de  05.09.2014 la Cabinet Dr. Coica,
va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de   12.09.2014  la Cabinet  Dr.Coica va
consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________________
_
În data de   04.09.2014   la  Cabinet Dr.Coica
va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
___________________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  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 con-

sulta 
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  con-
sulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
În fiecare zi de Luni şi miercuri  începând  cu
orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49
__________________________________
_
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti
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 Trimitere
de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
___________________________________
În fiecare zi de  Luni , miercuri şi Vineri  înce-

pând cu orele 15:00, 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
___________________________________
In   fiecare  zi  de  marţi  şi  Joi,  între orele
15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va con-
sulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie
Programări  la telefon: 0753822197
___________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între orele
09:00-16:00 ,  va consulta 

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
Dermatoscopie
Dermabraziune
Crioterapie
Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
În  fiecare    Luni  a săptămânii    între orele
9:30 – 17:30 la Cabinet Dr. CoICA  va  con-
sulta:
Dr.   elena - Luiza  Beja
medic specialist  dermatovenerologie
oferă  consultaţii de :
Dermatologie
Venerologie

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Fenomen. Ţigările româneşti asigură venituri tot mai mari contrabandiştilor
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Comuna Medieşu aurit a
găzduit în acest sfârşit de
săptămână cea de a patra

ediţie a Festivalului Prunelor, de-
venit deja o tradiţie. Evenimentele
s-au derulat pe parcursul zilelor de
sâmbătă şi duminică şi s-au bucu-
rat de o asistenţă numeroasă, prin-
tre care şi deputatul ovidiu
Silaghi, preşedintele Consiliului
Judeţean, adrian Ştef, vicepreşe-
dintele Mircea Govor, directorul
de Cancelarie al Prefectului, raul
Băbţan, precum şi alţi invitaţi.

Două zile de 
petrecere

Manifestările artistice au în-
ceput încă de sâmbătă la scena ampla-
sată în centrul comunei, unde au avut
loc o serie de spectacole, susţinute de
Formația Tempo, Formația Mister, so-
liştii Ghiţă Blidar, Vlad Doroş,
Formația Meda, Rafaelo, Ansamblul
“Ceatăra”, Dana Matoşan, Sergiu Ma-
toşan şi Mihai Muscan, Mircea Patovan
şi tenorii, precum şi de Ansamblul de
muzică pop-rock “Inedit”. Tot sâmbătă
a fost organizat şi un concurs de frumu-
seţe intitulat “Regina- Dulceața
Prunelor”.

Sărbătoarea a continuat ieri,
când gazdele şi oaspeţii au participat la
slujba oficiată în Biserica Ortodoxă
Medieşu Aurit, după care a urmat, de la
ora 12.30, deschiderea oficială a eveni-
mentului. Primarul comunei Medieşu
Aurit, Silviu Zetea, a mulţumit autori-
tăţilor şi oaspeţilor pentru prezenţă, şi
a trecut în revistă ciclul de evenimente
ce s-au desfăşurat sau urmează să aibă
loc în comună. “Ciclul de evenimente
organizate la Medieşu Aurit se întinde
pe toată durata anului. Am avut Festi-
valul Folcloric “Rozmarin în colţu’
mesii”, acum Festivalul Prunelor, iar
peste o săptămână vom sărbători 80 de
ani de activitate corală la Medieşu
Aurit. Avem multe valori pe care vom
continua să le promovăm, astfel încât
Medieşu Aurit să devină un loc de care
judeţul Satu Mare să fie mândru şi care
să se dezvolte din punct de vedere turis-
tic”, a spus primarul Silviu Zetea în des-
chiderea manifestărilor. 

Deputatul Ovidiu Silaghi a
apreciat organizarea acestei sărbători,
afirmând că “este o sărbătoare de tradi-
ţie la Medieşu Aurit. Mi se pare o idee
bună numele acestui festival pentru că
aici se fac foarte multe produse din
prune. Promovarea la nivel naţional a

acestui festival mi se pare o idee bună şi
sperăm să aducă cât mai mulţi turişti.
Pentru că şi din punct de vedere istoric
această zonă are multe de arătat”. În
continuare au fost premiate cuplurile de
aur, adică acele cupluri care au împlinit
50 de ani. Programul a continuat cu
manifestările artistice la scenă cu pro-
gramul artistic susținut de elevii Şcolii
Gimnaziale “George Coşbuc” Medieşu
Aurit, precum şi cu alţi interpreţi, ca-
pete de afiş fiind Ionela Toma, Petrică
Mureşan, Tudor Toduţ şi Tavi Colen.
Spectacolele s-au încheiat cu un joc de
lasere şi foc de artificii.

În paralel, a avut loc şi un
concurs gastronomic în care gospodi-
nele din Medieşu Aurit s-au întrecut în
a face dulceaţă de prune. Potrivit aces-
tora, pentru o dulceaţă bună nu se fo-
losesc decât prune, care, după ce sunt
măcinate, sunt fierte câte 12-13 ore în
continuu. Totodată, au fost gătite şi o
serie de mâncăruri tradiţionale.

Evenimentul a fost organizat
de Primăria comunei Medieşu Aurit,
Consiliul Local al comunei Medieşu
Aurit, cu sprijinul Autorităţii Naţionale
pentru Turism, manifestările fiind pre-

zentate de realizatorul TV Marius
Chiş.

Primarul uituc
Preşedintele Consiliului Ju-

deţean, Adrian Ştef, şi vicepreşedintele
Mircea Govor, s-au declarat nemulţu-
miţi de faptul că, la deschiderea oficială
a Festivalului Prunelor, primarul co-
munei Medieşu Aurit, Silviu Zetea, nu
a pomenit nimic din realizările înfăp-
tuite cu aportul nemijlocit a instituţiei
pe care o conduc şi care au dus la
schimbarea substanţială în bine a feţei
comunei. Cu toate acestea, cei doi ofi-
ciali sătmăreni au afirmat că vor conti-
nua să-i sprijine pe cetăţenii acestei
comune. 

Astfel, preşedintele Adrian
Ştef nu s-a sfiit să-l numească pe edilul
comunei Medieşu Aurit drept “un pri-
mar cam uituc”. “Consiliul Judeţean a
încercat să promoveze în calendarul
Autorităţii Naţionale pentru Turism
câteva evenimente importante din
judeţ, cum este şi cel de azi, cu toate că
primarul, cam uituc din fire, a uitat să
specifice că această colaborare s-a rea-

lizat prin Consiliul Judeţean. Mă bucur
că am reuşit să facem acest lucru şi cred
că prin astfel de evenimente putem să
atragem turişti în judeţ. Pot să-i asigur
pe cetăţenii comunei Medieşu Aurit că
vom rămâne alături de ei, aşa cum am
reuşit reabilitarea drumului judeţean,
a centrului comunei sau a drumului na-
ţional, făcute cu sprijinul Consiliului
Judeţean, al meu personal, al prietenu-
lui Mircea Govor, al ministrului Ovi-
diu Silaghi şi al Guvernului Ponta. Cu
toţii am făcut fapte bune pentru Me-
dieşu Aurit, cu toate că primarul este
uituc şi nu a amintit aceste lucruri. Sa-
tisfacţia este că am putut face ceva pen-
tru medieşeni şi o vom face şi în
continuare, întrucât medieşenii nu au
nicio vină că primarul lor este fără ca-
racter”, a precizat Adrian Ştef. 

La rândul său, vicepreşedin-
tele Mircea Govor a trecut în revistă o
parte dintre aceste realizări adăugând
că, în ciuda comportamentului prima-
rului Zetea, va rămâne în continuare
alături de medieşeni. “Este o sărbătoare
a medieşenilor şi mă bucur că azi pot
sărbători alături de ei. Din păcate, însă,
nu este o atmosferă de sărbătoare pen-

tru că primarul a monopolizat-o în to-
talitate, iar noi, ceilalţi, oameni politici
care de-a lungul timpului am contri-
buit la bunul mers al acestei comune,
am fost daţi deoparte. Să nu uităm că
felul în care arată acum comuna se da-
torează în mare parte Consiliului Jude-
ţean, care a făcut investiţii însemnate în
drumurile de acces, iar drumul Odoreu
- Medieşu Aurit - Apa se datorează în
proporţie de 99% Consiliului Jude-
ţean, ministrului Ovidiu Silaghi şi Gu-
vernului Ponta. Îmi pare rău că aceste
lucruri primarul din Medieşu Aurit nu
le apreciază şi are ambiţii personale care
sunt peste frumuseţea acestei sărbători.
Eu le doresc medieşenilor, care sunt oa-
meni harnici, tot binele din lume, iar
eu, ca vicepreşedinte al Consiliului Ju-
deţean şi preşedinte al PSD Satu Mare,
îi asigur de tot respectul şi sprijinul
meu”, a spus şi Mircea Govor. 

Alături de deputatul Ovidiu
Silaghi, cei doi au participat ieri la ma-
nifestările prilejuite de cea de a patra
ediţie a Festivalului Prunelor de la Me-
dieşu Aurit, iar primarul Silviu Zetea s-
a ferit să le acorde atenţia cuvenită,
nefiind invitaţi pe scenă.

Florin Dura

Festivalul Prunelor de la Medieşu Aurit,
la a patra ediţie
8Manifestările organizate în cadrul festivalului s-au desfăşurat pe parcursul întregului week-end

IGNORARE. Autorităţile judeţene au fost lăsate în mulţime, nefiind invitate pe scenă

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare va organiza,
în data de 26 septembrie, Bursa lo-
curilor de muncă pentru absol-
venţi, manifestare organizată în
aceeaşi zi în toată ţara. La Satu
Mare, evenimentul se va desfăşura
la Casa de Cultură a Sindicatelor.
Acţiunea va începe la ora 8 cu pri-
mirea agenţilor economici, iar des-
chiderea oficială va avea loc la ora
9. Bursa este considerată o măsură
activă care vine în sprijinul celor

două componente ale pieţei mun-
cii, persoane în căutarea unui loc
de muncă, respectiv agenţi econo-
mici care doresc o selecţie rigu-
roasă a personalului pe care doresc
să-l angajeze. La această bursă,
mulţi tineri pot să-şi găsească un
loc de muncă, să încheie un con-
tract de ucenicie sau un contract de
stagiu pentru cei cu studii supe-
rioare. Potrivit directorului
AJOFM Satu Mare, Simona Derşi-
dan, agenţii economici care anga-
jează absolvenţi din acest an pot

beneficia de diferite avantaje, po-
trivit legislaţiei în vigoare, iar ab-
solvenţilor angajaţi li se creează o
serie de facilităţi.

AJOFM a şi început pre-
gătirile pentru organizarea bursei
şi, în acest scop, invită toţi agenţii
economici care au locuri de muncă
vacante sau care au posibilitatea de
a crea noi locuri de muncă să le co-
munice agenţiei, încât un număr
cât mai mare de absolvenţi să se
poată angaja.

Florin Dura

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
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În municipiul Satu Mare vor fi
amplasate corturi pentru strân-
gerea de semnături de susţinere

din partea sătmărenilor pentru can-
didatura lui victor Ponta la Preşe-
dinţia României. anunţul a fost
făcut ieri de primarul municipiului
Satu Mare, în cadrul unei conferinţe
de presă la care au mai participat con-
silierul local PSD, adrian Micle, city-
managerul Dan Băbuț, dar şi noul
director interimar al SC Transurban
Sa, ionuţ Bujor. 

Puncte pentru strân-
gerea de semnături

Potrivit primarului Dorel
Coica, începând de azi, pe raza mu-
nicipiului Satu Mare vor fi amplasate
11 corturi, care vor fi practic puncte
de strângere de semnături de susţi-
nere a premierului Victor Ponta la
cea mai înaltă funcţie în stat. Acţiu-
nea va fi coordonată atât de edilul şef
cât şi de către preşedintele Organiza-
ţiei municipale de tineret a PSD Satu
Mare, Ionuţ Bujor, şi consilierul local
Adrian Micle. “Îl susţinem pe dom-
nul Ponta la preşedinţia României.
Fac un apel către tineri şi către per-
soanele care consideră că PSD este
un partid politic puternic, să vină ală-
turi de noi. Domnul Victor Ponta
este o personalitate foarte bine cotată
pe plan extern şi este omul de care, în
acest moment, România are nevoie”,
a declarat Dorel Coica. Tot cu
această ocazie, primarul Dorel Coica
le-a răspuns consilierilor locali ai
UDMR, PDL şi PNL care, la ultima
şedinţă de Consiliu Local, l-au acu-
zat de management defectuos. “Cum
au simţit că plec li s-au încordat muş-
chii la unii dintre consilieri. Din pă-
cate odată cu încordarea muşchilor
probabil că nu au mai avut irigaţie ce-
rebrală şi unii dintre ei au început să

emane numai inepţii şi numai prostii.
Este campanie electorală, toţi pe care
i-aţi văzut în faţa celor de la USL
sunt adversari politici, mai nou şi
doamna viceprimar este în opoziţie,
deci e normal să ne atace. Nu intru în
polemică cu ei pentru că le cunosc
valoarea la fiecare”, a spus Dorel
Coica.

Director nou la
Transurban

Edilul şef a făcut cunoscut şi
numele noului director interimar al
SC Transurban SA, acesta fiind Ionuţ

Bujor. “Îi mulțumesc fostului director
pentru toată activitatea desfăşurată la
conducerea societății şi îl rog să ră-
mână în continuare în echipa de con-
ducere deoarece avem nevoie de
experiența sa”, a declarat Coica. Fostul
director, Simion Ivan, a declarat că s-
a retras de la conducerea SC Transur-
ban SA din motive personale şi de
sănătate şi a urat succes noului direc-
tor interimar. La rândul său, Ionuţ
Bujor a afirmat că se bucură de
susținerea pe care o primesc tinerii în
Satu Mare. “Voi alcătui un plan de
management pe care îl voi supune
Consiliului de Administrație al

societății”, a mai adăugat Bujor. 
Ionuţ Bujor are 29 de ani şi

este jurist de profesie. Este masterand
în ştiinţe penale şi criminalistică. A în-
deplinit şi funcția de consilier juridic
în cadrul SC Transurban SA. De ase-
menea, noul director a absolvit un
curs de manager de proiecte iar în pe-
rioada 2012-2013 a făcut parte din
Consiliul de Administraţie al Apa-
serv, iar din aprilie 2014 a ocupat
funcția de preşedinte al Consiliului de
Administrație al SC Apaserv SA Satu
Mare. Pe linie politică, Ionuț Bujor
este liderul Organizaţiei Municipale
de Tineret a PSD Satu Mare. De ase-

menea, primarul Dorel Coica a mai
afirmat că în urma unei vizite făcute
alături de city-managerul Dan Băbuţ
în China, au fost puse bazele unei
înfrățiri cu un oraş din această țară şi
s-au întâlnit cu mai mulți investitori
cu care au avut discuții importante
despre economie şi învățământ. Potri-
vit conducerii oraşului, Satu Mare s-
ar mai putea înfrăți cu alte două
localități din China iar în urma înfră-
ţirii, mai mulţi investitori chinezi ar
putea ajunge în Satu Mare. De aseme-
nea se au în vedere şi mai multe
schimburi de delegații între aceste
municipii.

Silvia CSeh

Strângere de semnături pentru susţinerea
lui Ponta
8PSD va amenaja, în municipiul Satu Mare, 11 puncte pentru a strânge semnături pentru susţinerea
candidaturii lui Victor Ponta la Preşedinţie 

SUSŢINERE. Edilul şef a lansat un apel către sătmăreni de a-l susţine pe premierul Ponta în cursa pentru Cotroceni

Dacă în urmă cu circa o
lună de zile, Punctul de Trecere a
Frontierei Petea era foarte aglomerat
pe sensul de intrare în ţară, în prezent
datele problemei s-au schimbat, aglo-
meraţia mutându-se la sensul de ie-
şire. Acest lucru se datorează faptului
că sătmărenilor care lucrează în stră-
inătate li s-a terminat concediul de
vară şi se reîntorc în Occident. Spre
exemplu, ieri, în jurul orei 10.00, la
sensul de ieşire din ţară de la PTF
Petea erau circa 200 de maşini înşi-
rate pentru a ajunge la controlul la
trecerea frontierei pe trei rânduri. Şi
acest fenomen durează de aproape o
săptămână.

Atât autorităţile române cât
şi cele maghiare au făcut tot ce le-a
stat în putinţă pentru a fluidiza trafi-
cul şi a nu-i ţine în vamă pe cei care
voiau să părăsească ţara, dar cu toate
acestea numărul mare de autotu-
risme a aglomerat vama sătmăreană. 

Sătmărenii care părăseau
ieri ţara au declarat că vacanţa a fost
frumoasă, dar scurtă, iar acum tre-
buie să se întoarcă la muncă. “M-am
bucurat să-mi revăd familia, am fost
şi în concediu la munte, am vizitat şi
nişte rude, însă vacanţa deşi a fost
frumoasă, a fost scută. Acum trebuie
să ne reîntoarcem la muncă”, ne-a
spus unul dintre aceşti sătmăreni. Un

alt sătmărean, care părăsea ieri ţara
împreună cu familia, a declarat că a
investit în ţară o mare parte dintre
economiile realizate în Austria, iar
acum se reîntorc la muncă pentru a
câştiga alţi bani. Vameşii sătmăreni se
mai aşteaptă ca aglomeraţia la PTF
Petea să mai dureze câteva zile, după
care situaţia va reveni la normal.

Florin Dura

Aglomeraţie la Vama Petea pe sensul de ieşire
din ţară

Pe platoul din Grădina Romei
s-a desfăşurat sâmbătă un nou târg de
adopţie a animalelor organizat de Aso-
ciaţia pentru Protecţia Animalelor Free-
Life Satu Mare. Cu această ocazie, au fost
aduşi pentru a-şi găsi stăpâni 12 câini şi
trei pisici. Una peste alta, târgul de sâm-
bătă a fost unul bun pentru cei de la Aso-
ciaţia FreeLife Satu Mare, întrucât patru
căţeluşi au fost adoptaţi. Cei care au câini
femelă şi nu doresc să aibă pui sunt rugaţi
să-şi sterilizeze animalul, însă numai după

vârsta de 8 luni, pentru a opri înmulţirea
câinilor de pe străzi. Totodată, reprezen-
tanţii Asociaţiei FreeLife îi roagă pe săt-
mărenii care doresc să adopte căţeluşi să
urmărească mass-media locală pentru a
afla când va avea loc un nou târg de adop-
ţii. În cele trei târguri organizate de Aso-
ciaţia FreeLife Satu Mare în cadrul verii
au fost daţi spre adopţie 15 căţeluşi, însă
numărul lor continuă să crească, întrucât
sunt abandonaţi în diverse locuri. 

Pavel Prodaniuc 

Patru căţeluşi adoptaţi în
Grădina Romei
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ne aflăm la sfârşit de itine-
rar în ulpia Traiana au-
gusta Dacica

Sarmizegetusa, un loc plin de
urme ale istoriei daco-romane.
Timp de nouă episoade l-am avut
ca însoţitor  pe  domnul cercetător
doctor Gică Băeştean şeful secţiei,
care ne-a prezentat sit-ul arheolo-
gic oraş – colonie roman, dar şi
Muzeul de arheologie Sarmizege-
tusa şi cum misterele nu s-au sfâr-
şit încă, vom fi şi în acest episod
martorii prezentării acestui loc
care şi-a pus amprenta în mod
semnificativ pe dinamica dezvol-
tării cultural-istorice a europei şi
a lumii.

După muncă, puţină
relaxare

„Suntem la final de drum?
Am petrecut clipe de neuitat la
dumneavoastră în secţie  prezentând
şi cititorilor noştri mărturii deose-
bite  ale unei civilizaţii antice care
prin cultură  şi patrimoniu şi-a pus
amprenta pe dinamica dezvoltării
geopolitice a societăţii umane din
acea perioadă. Ce ne-a mai rămas de
văzut?” „Nu puteţi pleca din muzeul
nostru fără să participaţi măcar la un
joc din acele timpuri. Lăsând gluma
deoparte, ne aflăm într-o sală  unde
sunt expuse astfel de jocuri. Ca să nu
se plictisească romanii jucau diverse
jocuri; unul dintre ele poate-l recu-
noaşte-ţi este vorba de moara sau

ţintarul, acest exemplar fiind refăcut
de noi. Din acele timpuri avem je-
toanele, piesele de os. Se jucau de
asemenea  zaruri. Câteva exemplare
sunt confecţionate de noi, altele
două - trei fiind rămase de pe vremea
romanilor. În cazul acestora ele au
fost măsluite, observându-se că n-au
o formă cubică perfectă, trebuind
atunci - să cadă ce trebuia pentru
cine trebuia -.”

Câteva date despre
denominaţiile folosite
în Imperiul Roman

„Tot aici avem expuse accesorii
pentru măsurători. De exemplu  o
talancă de bronz, sau pondere –
greutăţi din plumb sau din piatră –
în timp ce sistemul economic roman
este reprezentat prin câteva monede.
De exemplu, numerele 15 şi 17 sunt
monedele mijlocii de bronz,
„ASUL”  şi „DUPONDIUS”.
„ASUL” este o monedă din cupru,
în greutate de aproximativ de  11
grame, în diametru de  aproximativ
de 30 mm, folosită  perioada sec. II

i.e.n. – III e.n, ca unitate monetară
de bază, în timp ce „DUPON-
DIUS”  este o monedă dintr-un ma-
terial numit Orichalcum (aliaj de
cupru-bronz), în greutate de  apro-
ximativ 12-15 grame, cu un diame-
tru de  aproximativ de  35 mm
folosită în  perioada sec. III i.e.n. –
III d. Chr., având o valoare  echiva-
lentă cu doi “ASI”. De asemenea
avem cu numărul 16 expusă moneda
mare de bronz „SERSTETIUS”, o
monedă confecţionată  din acelaşi
material cu „DUPONDIUS” , din
Orichalcum, în greutate de  aproxi-
mativ de  25-30 grame şi diamentru
de  aproximativ de  40 mm;  monedă
folosită în perioada dintre secolul
III î.d.Chr  şi secolul  II d. Chr., fiind
echivalent cu doi  “DUPONDIUS”
şi  patru “ASI”. Numerele 18 şi 19
sunt monedele de argint, „DENA-
RIUS”, un fel de dolari din acea
vreme, datorită răspândirii până-n
China, inclusiv Dacii folosindu-le
înainte de cucerirea romană, o mo-
nedă de argint cu o greutate de
aproximativ  3,5 grame  şi cu un dia-
metru de  aproximativ  20 mm, folo-
sit în perioada  dintre  secolul III
î.d.Chr.  şi  III d. Chr., având o va-
loare echivalentă  cu: patru „SER-
STETI” şi 16 “ASI”. Urmează
numărul 20 - „ANTONINIA-
NUS” -   moneda de argint, în greu-
tate de aproximativ de  6 grame, în
diametru de  aproximativ de  20-24
mm,  introdusă  de Împăratul Cara-
cala prin anul 200 d.Chr.  La început
moneda a avut un conţinut redus de
argint (aprox. 50% din greutate)
pentru ca la finele scolului III d.Chr.

să nu mai conţină  aproape  deloc ar-
gint ( 2%), având o valoare  echiva-
lentă cu: 1,5 „DENARI”. 

O scurtă rememorare
a traseului nostru la
Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa

Ne aflăm la final de periplu în
lumea daco-romană de la Ulpia Tra-
iana Sarmizegetusa şi simt nevoia să
recapitulez pe scurt traseul pe care
am mers timp de zece episoade. Ast-
fel în vizita sa, vizitorul Coloniei
este întâmpinat chiar de la intrare de
„Templul lui Liber Pater”, un fel de
Dionisos Bachus pentru cei care mai
trăgeau la măsea;  urmând în conti-
nuare  „Templul lui Aesculap şi Hy-
geia”, zeii medicinei, loc în care
locuitorii mergeau să se roage pentru
sănătate, fiind şi un fel de spital unde
puteau să primească prim ajutor
dacă era cazul, pentru ca mergând în
partea dreaptă a intrării să fie întâm-
pinat de „Locuinţa”, o „Schola Gla-
diatorum”. Ne aflăm în apropierea
„Amfiteatrului” şi ca orice oraş

roman care se respectă şi se mândreşte
cu un astfel de vestigiu, pe teritoriul
oraşului trebuiau să existe mai multe
astfel de locuri unde se antrenau aceşti
oameni care veneau aici, locul meri-
tându-şi statutul, prin faptul că se afla
în apropierea unui loc plin de activi-
tăţi de lupte, cu zgomotele, mizeriile
şi toate celelalte elementele cuprinse
într-un astfel de domeniu. Tot în zonă
putem vizita şi „Templul zeiţei Neme-
sis”, printre altele protectoarea noro-
cului, a justiţiei şi a răzbunării. În cazul
amfiteatrelor ea reprezenta norocul
pentru că, aceia care intrau acolo
aveau nevoie de mult noroc ca să iasă
pe propriile picioare; altfel îi scoteau
alţii asta însemnând că nu mai erau în
viaţă. De departe cel mai important
edificiu din zonă îl constituie „Amfi-
teatrul”, loc cu sângeroase amintiri,
cele mai îndrăgite fiind luptele de gla-
diatori, luptele între oameni, între oa-
meni şi animale sau luptele între
animale, dar şi alte genuri de specta-
cole mai puţin războinice, cum erau
reprezentaţiile de teatru, mimă sau
sport. Toate se întâmplau într-o arenă,
unde în mare măsură era acoperită cu
nisip sau rumeguş ca să absoarbă sân-
gele. La sfârşit suprafaţa era curăţată
cu apă, apa murdară fiind scoasă prin
marele canal în afara amfiteatrului şi
apoi a oraşului, vărsându-se într-un
râu care acum curge undeva prin
apropiere. Evident canalul nu era des-
coperit ca şi astăzi; erau nişte lespezi
mari de piatră care-l acopereau pentru
ca, cei ce veneau aici să nu cadă-n el.
Lărgirea canalului în partea centrală a
arenei, era locul unde în acea vreme
exista o pegma, o maşinărie ce servea

la realizarea de efecte speciale în tim-
pul spectacolelor care aveau loc aici.
Plecăm de aici pentru ca să intrăm în
oraş prin fostul „Drum Imperial”, în-
ainte de asta oprindu-ne pentru a ad-
mira „Domus Procuratoris” – palatul
procuratului  financiar, ministrul de
finanţe, omul care se ocupa de taxe şi
de impozite, din acest punct de vedere
Sarmizegetusa  aflându-se aici într-o
zonă strategică. În faţă erau birourile
pentru cei care lucrau în palat, în
apropiere un templu, iar în spate ter-
mele – băile. Foarte civilizaţi, localni-
cii se spălau zilnic, aici nefiind băile
publice pentru toţi oamenii care tră-
iau în afara zidurilor, sau în zona cen-
trală la „For”, fiind folosite doar de cei
care lucrau în palat. Intrăm în cele din
urmă în „For”, centrul oraşului; curtea
de atunci era acoperită cu lespezi de
marmură pe care le vedem aici din loc
în loc sub forma unor insuliţe. Pe
atunci, aici totul era îmbrăcat cu mar-
mură, inclusiv zidurile din jurul nos-
tru care erau placate cu plăcuţe subţiri
de marmură. Nici grămezile de bolo-
vani din centrul sau de pe marginile
curţii nu sunt întâmplătoare, ele fiind
ridicate în ziduri îmbrăcate în mar-
mură care susţineau statui de bronz
acoperite cu foiţe de aur a împăraţilor
care au avut vreun rol în viaţa acestui
oraş sau a provinciei. În curte existau
trepte de marmură, prin coridoare in-
trându-se în „Basilica”, clădirea care
domina prin înălţime tot ce se afla în
zonă; atât în faţă, unde numai coloa-
nele erau destul de înalte, cât şi clădi-
rile din spate, flancată în partea de Est
şi de Vest de câte un podium, unde, de
pe cele două tribunalia cetăţenii îşi ţi-

neau discursurile, sau cei doi primari,
II virii, judecau. Tot aici se găseau şi
taberna, magazine. Înainte ca forul să
fi îndeplinit funcţii politice, adminis-
trative, aici era locul unde cetăţeanul
roman se ducea să schimbe produse.
Astfel avem ştiinţă de forum boarium
(piaţa de animale),  forum piscato-
rium (piaţa de peşte),  forum oleato-
rium (piaţa pentru uleiuri), etc. Ieşind
dintre zidurile oraşului, avem de vizi-
tat o zonă la fel de importantă: „Ate-
lierul de sticlărie”, „Templul lui
Silvanus” şi „Templul Mare”, locuri
unde locuitorii romani au reuşit să
creeze obiecte de sticlă, adevărate
opere de artă, prin tehnologii de to-
pire în cuptoare cât mai complexe. 

La final de călătorie
„Vă mulţumim pentru răbda-

rea pe care aţi avut-o, alegând să fiţi
alături de noi în acest periplu de vizi-
tare a ruinelor şi Muzeului de la Sar-
mizegetusa şi îi aşteptăm pe cititorii
şi telespectatorii dumneavoastră, ca
pe viitor să ne păşească pragul. Adresa
noastră este: comuna Sarmizegetusa,
judeţul Hunedoara, strada Principală
nr. 1. Încă o dată vă mulţumim şi vă
aşteptăm”. „Mulţumim şi noi pentru
călăuzirea pe care ne-aţi oferit-o timp
de zece episoade în această lume mi-
rifică a Daciei Romane, invitându-i
pe cititorii şi telespectatorii noştri să
vină aici cu încredere, să „soarbă” pi-
cătură cu picătură din „marele pocal”
al istoriei noastre antice. Iar noi o să
ne revedem stimaţi cititori şi-n alte
episoade, pe „drumuri de istorie”.
Până atunci să ne auzim de bine.

valeriu ioan

La Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Concluzii

Jocuri din timpurile romanilor

Detalii Templu Mare

Monede romane
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La Marna nouă a avut loc ieri
cea de-a doua ediţie a Sărbă-
torii moţilor de la câmpie.

Manifestarea a debutat cu primirea
oaspeţilor la intrarea în sat de către
tradiţionalele tulnicărese şi grupul
folcloric Mărişana din localitatea
clujeană Mărişel, oficialităţile fiind
conduse până în centrul satului, la
bustul lui Avram Iancu. Programul
a continuat cu un parastas de po-
menire a Crăişorului Munţilor,
Avram Iancu, slujba religioasă fiind
oficiată de un sobor de preoţi. La
manifestare au fost prezenţi vice-
preşedintele Consiliului Judeţean,
Mircea govor, preşedintele Adrian
Ştef, directorul Cancelariei Prefec-
tului, raul Băbţan, deputatul Ovi-
diu Silaghi, consilierii judeţeni
rodica Maxi şi Pinter Jozsef, vice-
primarul comunei Sanislău, răzvan
roşca, dar şi consilieri locali şi re-
prezentanţi ai satelor de moţi din
zona Careiului.

Triplă sărbătoare
Viceprimarul comunei Sa-

nislău, răzvan roşca, a arătat că, pe
lângă sărbătoarea moţilor de la câm-
pie, ieri s-au mai sărbătorit împlini-
rea a 90 de ani de la înfiinţarea
satului, respectiv ziua limbii ro-
mâne. Directorul de cancelarie al
prefectului, raul Băbţan, le-a trans-
mis moţilor salutul prefectului Eu-
geniu Avram, care i-a asigurat de tot
sprijinul instituţiei pe care o repre-
zintă. Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Adrian Ştef, le-a promis
localnicilor că drumul care trece
prin comună urmează să fie asfaltat,
la fel cum a fost asfaltat şi cel din
Ianculeşti.

asfalt, apă şi canalizare
Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean, Mircea govor, a decla-
rat că satul Marna nouă va avea
drum asfaltat, respectiv apă şi cana-
lizare până la sfârşitul mandatului
său, lucrările fiind cuprinse spre fi-
nanţare în Programul naţional de
Dezvoltare rurală. 

Asigurându-i de tot spriji-
nul său, vicepreşedintele Mircea
govor le-a solicitat mărnenilor să
fie uniţi, pentru că aşa îşi vor putea
apăra mai uşor drepturile. Au mai
luat cuvântul deputatul Ovidiu Si-
laghi şi colonelul (r) Vasile Măr-
nean, care a prezentat un scurt
istoric al satului Marna nouă.

După depunerile de co-
roane la bustul lui Avram Iancu, vi-
cepreşedintele Mircea govor şi
preşedintele Adrian Ştef au fost
luaţi la dans de către localnice. Săr-
bătoarea moţilor de la câmpie a
continuat cu evoluţia grupurilor
folclorice moţeşti din Mărişel, Ian-
culeşti, gelu, Horea, Scărişoara şi
Marna nouă. Pe scenă au mai evo-
luat grupul folcloric şvăbesc din
Petreşti, folkistul Octavian Bud,
Cristi Codrea şi Formaţia, alături
de alţi invitaţi surpriză.

Weekend plin de eveni-
mente rutiere pe şoselele din judeţul
Satu Mare, care s-au soldat cu acci-
dentarea a patru persoane. Primul
accident s-a produs sâmbătă pe
strada Principală din localitatea
Târşolţ, în cadrul căruia Vasile B., în
vârstă de 31 de ani, în timp ce con-
ducea un autovehicul, pe fondul
efectuării unei depăşiri neregula-
mentare, a pătruns pe contrasens şi
a intrat în coliziune frontală cu un
alt autovehicul condus de Maria H.,
în vârstă de 33 de ani. În urma im-
pactului a rezultat rănirea gravă a lui
Iuliana S., în vârstă de 19 ani, pasa-
geră în primul autovehicul şi acci-
dentarea uşoară a minorului V.n.,
în vârstă de 13 ani, pasager în cel de-
al doilea autovehicul. Conducătorii
auto au fost testaţi cu aparatul eti-
lotest, în urma cărora s-a stabilit că
şoferul consumase alcool, întrucât a
rezultat o concentraţie de alcool de

0,67 mg/l în aerul expirat, motiv
pentru care i-au fost recoltate probe
biologice.

Un alt eveniment rutier a
avut loc la Boineşti, unde Mădălin
S., în vârstă de 20 de ani, care con-
ducea un autovehicul, pe fondul ne-
acordării priorităţii a intrat în
coliziune cu un alt autovehicul con-
dus de grigore L., în vârstă de 39 de
ani. În urma impactului a rezultat
rănirea uşoară a pasagerei Florica T.,
în vârstă de 25 de ani, din autoturis-
mul condus de grigore L.  Cel de-
al treilea accident de circulaţie a fost
înregistrat pe strada localităţii
Vama, în cadrul căruia Levente S.,
în vârstă de 22 de ani, în timp ce
conducea un autovehicul, a acci-
dentat-o uşor pe minora P.L., în vâr-
stă de 9 ani, care se angajase în
traversarea străzii prin loc nepermis
şi fără să se asigure. 

Pavel Prodaniuc 

moţii de la câmpie au sărbătorit
la marna nouă
8 Cu această ocazie a fost aniversată şi împlinirea a 90 de ani de la
înfiinţarea satului Marna

SzaSz LoRand

rESPECT. Oficialităţile au onorat în număr mare sărbătoarea moţilor din Marna Nouă

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!

Societatea profesională de insolvenţă Redresare 
Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică sau ne-

gociere directă următoarele bunuri imobile:

- casă tip P cu o suprafaţă construită de 121,26 mp şi
suprafaţa utilă de 94,84 mp, compusă din 3 camere,
bucătărie, 2 holuri, baie, cămară, debara, garaj, împrej-
muire şi utilităţi, cu teren aferent în suprafaţă de 604 mp,
situate în loc. Carei, jud. Satu Mare la preţul de 24.220
euro; 

- apartament cu 3 camere cu dependinţe cu suprafaţa
utilă de 41 mp situat în loc. Satu Mare, Aleea Jiului, bl.
48, ap. 55, jud. Satu Mare la preţul de 14.400 euro.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor
achita un avans de 10% din valoarea de strigare. 

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
Bunurile sunt înscrise în CF, iar acestea se transmit
cumpărătorului libere de orice sarcini.

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  

Patru persoane rănite 
în accidente de circulaţie
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

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

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

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 

Premierul Ponta a spus că trebuie
gândit “de zece ori înainte să
vorbim” de o intervenţie mili-

tară în Ucraina şi a arătat că le-a spus
partenerilor săi din UE că orice fel de
declaraţii la Bucureşti în acest sens
sunt “strict politice”, în Parlament sau
cSat nediscutându-se o asemenea
eventualitate. Victor Ponta a prezen-
tat, sâmbătă, în declaraţii de presă sus-
ţinute la Palatul Victoria, discuţiile
care au avut loc în cursul dimineţii, la
Paris, la reuniunea liderilor social-de-
mocraţi din statele europene, la care a
luat parte. “S-a discutat despre situa-
ţia din Ucraina, am reiterat faptul că
Guvernul româniei condamnă im-

plicarea evidentă a Federaţiei ruse, că
sprijinul pe care Federaţia rusă îl
acordă separatişilor în estul Ucrainei
este evident şi că românia, alături de
întreaga comunitate internaţională,
condamnă această intervenţie, că spri-
jină în totalitate integritatea terito-
rială şi suveranitatea Ucrainei şi că
sprijinim toate tipurile de sancţiuni
care se decid la nivel european şi la
nivel internaţional”, a spus Ponta.

“În egală măsură, însă, am
precizat şi într-un fel am şi răspuns la
anumite îngrijorări ridicate de parte-
nerii noştri europeni, am spus foarte
clar că în acest moment ideea unei in-
tervenţii militare din partea româ-

niei, din partea Europei, a nato,
este o chestiune care trebuie tratată cu
foarte multă precauţie, în limbaj di-
plomatic, adică trebuie să ne gândim
de zece ori înainte să vorbim, că inte-
resul Europei şi al româniei este acela
de a sprijini Ucraina, însă, în acelaşi
timp, de a nu escalada conflictul şi că
orice fel de declaraţie - am fost între-
bat şi am precizat acest lucru - orice
fel de declaraţii făcute la Bucureşti
despre sprijin şi intervenţii militare
sunt declaraţii strict politice atâta
timp cât nu au fost discutate nicio-
dată, nici în Parlamentul româniei,
nici în cSat, nici într-o altă institu-
ţie”, a spus Ponta.

Victor Ponta: 
Trebuie să ne gândim de zece ori înainte să
vorbim de o intervenţie militară în Ucraina
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Poli și Reșița se
impun în deplasare
Caravana ligii secunde de fotbal a
pornit  sambata dimineață într-un
nou sezon. În seria de Vest, Pîncota
a trebuit să se mulțumească cu
remiza în fața celor de la CSM
Râmnicu Vâlcea. Poli își confirmă
încă din start statutul de favorită la
promovare și învinge fără prob-
leme la Mioveni. Caransebeșul e
singura noupromovată care s-a
impus in runda inaugurala. 
Iată rezultatele primei runde:
CS Mioveni – ACS Poli
Timișoara   0-2
Au marcat: Belu – min. 11, Bărbuț
– min. 70
Șoimii Pîncota – CSM râmnicu
Vâlcea  1-1
Au marcat: Dubeștean – min. 54 /
Nkongue – min. 67
Poiana Cîmpina – Metalul
reșița   1-2
Au marcat: Honciu – min. 12 /
Anițoiu – min. 82, Oct. Vasile –
min. 89
FC Caransebeș – Olimpia Satu
Mare   1-0
A marcat: Manea – min. 14
Unirea Tărlungeni – FC Olt
Slatina     2-1
Au marcat: Șerban – min. 43, L.
Nicolae – min. 48 (pen.) / Fîșie –
min. 74
FC Bihor a stat.
Etapa viitoare (5 septembrie):
ACS Poli – Tărlungeni, Rm. Vâl-
cea – CS Mioveni, Reșița – Pîn-
cota, FC Bihor – Poiana Cîmpina,
FC Olt – FC Caransebeș. Olimpia
stă

Flash InfoFlash Info
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Startul de campionat a găsit
gruparea din Satu Mare
complet nepregătită:

apărare visătoare, lipsa de idei în
atac și cu o atitudine de meci
amical, ceea ce a dus la o înfrân-
gere logică.

O echipă venită din liga a
treia, un antrenor debutant în B și
un marcator transferat din liga a
patra. Ei sunt cei care au învins
Olimpia Satu Mare în runda de
deschidere a noului sezon. Sta-
dionul din Caransebeș s-a umplut
chiar dacă prețul biletului a fost
piperat pentru un oraș de 30.000
de locuitori, șapte lei. Aproape
2.000 de spectatori au urmărit
revenirea bănățenilor în divizia
secundă după exact trei decenii de
absență, iar gazdele au tratat-o cu
fast: arenă renovată, galerie
gălăgioasă și mingea de joc adusă
de un parașutist ce a aterizat exact
în cercul median. 

Pe gazon, gazdele au în-
ceput entuziast și au rezolvat
meciul în primul sfert de oră, când
trupa lui Bodea a părut la fel de
timorată ca și cum ar fi jucat pe
Camp Nou. Negoescu a tras la o
palmă de bară, în minutul 5, iar
Alexandru Manea, adus de la Glo-
ria Arad, din liga a patra, nu a mai
greșit, zece minute mai târziu,

când a înscris de la limita careului
mic.  

După gol, jocul s-a echili-
brat: Bujor a avut o șansă bună în
prima repriză, argentinianul Laso
și Burlacu au intrat imediat după
odihnă, iar primul a schimbat ceva
în fața jocului. Suficient pentru o
ocazie-două, nu și pentru gol, căci
fotbalistul venit de la UTA este
sud-american și la pregătirea

fizică, nu doar la tehnică. Mai
mult, Dârvaru, Săulescu și Ologu
puteau dubla diferența pe final,
când Oli a căzut total și a dat sem-
nalul petrecerii pentru galben-
albaștrii din Caransebeș. 

Olimpia va sta etapa
următoare iar în runda a treia va
juca tot în deplasare , la Fortuna
Poiana Câmpina.
FC Caransebeş: Coca - Săulescu,

Goşa (cpt.), Barbu, Manea - Lupu,
Artean, Precup, Poiană (66 Dicu)
– Dârvaru (85 Himcinschi), Ne-
goescu (77 Ologu). Antrenor:
Sorin Bălu
Olimpia: Anca-Trip –
Muntean(80 Boştină), Ioniţă,
Heil,  Iuhas (cpt.) - Svarczkopf,
Villand (46 Burlacu) - Gavrilescu,
Bîc, Faur (46 Laso) - Bujor.
Antrenor: Cosmin Bodea

AdriAn SCHindArLi

FOTBAL: FC CARANSEBEŞ - OLIMPIA SATU MARE 1-0

Start ratat
8Elevii lui Bodea, învinşi în prima etapă de o noupromovată

TINERET
Claudiu Bumba, convocat pentru meciul cu Muntenegru
8Partida va avea loc pe 4 septembrie în Ştefan cel Mare

Declarații:
”Felicit echipa gazdă pentru
dăruirea pe care au avut-o în
teren. Noi din păcate în prima
repriză am făcut un joc slab, nu
am respectat deloc sarcinile pe
care le-am stabilit înainte de
meci. Știam jocul echipei
gazde și dorința lor de a-și ad-
judeca prima victorie în Di-
vizia B. În partea a doua am
evoluat ceva mai bine, dar din
păcate lipsa de concentrare în
atac a făcut ca noi să nu în-

scriem. Dacă nu fructifici
ocaziile ivite e greu să te impui
în deplasare. În privința lui
Laso...el e în urmă cu
pregătirea fizică și am preferat
să-l introducem abia în partea
a doua în speranța că vom
destabiliza apărarea gazdelor.
Avem probleme în partea
stânga, mi-aș mai dori un
mijlocaș stânga. Obiectivul
nostru este intrarea în play-
off ” - Cosmin Bodea,
antrenor Olimpia.

”E cea mai frumoasă zi din
viața mea, e o zi specială pen-
tru echipa noastră, o zi pe care
o așteptam de când am în-
ceput să antrenez. E debutul
meu și-mi doream să fie cu
dreptul.  Meciul de azi a fost
infernal, Olimpia e o echipă
foarte bună, cu pretenții, dar
cu dăruire și atitudine am
reușit să ne impunem.
Diferența s-a făcut la atitu-
dine. Jucătorii noștri au dat
totul pe teren. Atitudinea, de-

terminarea și siguranța în
defensivă au făcut diferența .
Cred că cu mult sacrificiu
putem învinge orice echipă
din serie. Mai avem nevoie de
omogenizare, avem nouă
jucători noi în lot, dar sunt
convins că împreună putem
face lucruri deosebite în acest
campionat. Le mulțumesc su-
porterilor care au umplut
arena și au fost clar al 12-lea
nostru jucător” - Sorin Bălu-
antrenor FC Caransebeș.

Selecţionerul echipei
naţionale de tineret, Viorel
Moldovan, a convocat 23 de
jucători pentru meciul cu
Muntenegru, programat la 4
septembrie, pe stadionul Di-
namo, în preliminariile Campi-
onatului European 2015,
informează frf.ro.

Printre cei convocaţi se
numără şi Claudiu Bumba, un
tânăr fotbalist de origine
sătmăreană, care a început fot-
balul la Satu Mare, la Atletic ‘94,
sub comanda lui Paul Mihai.
Acum la ASA Tg. Mureş, Bumba
este om de bază la echipa
mureşeană, fiind principalul
furnizor de pase decisive.

Cei mai mulţi jucători
convocaţi pentru meciul cu
Muntenegru vin de la Viitorul
lui Hagi, şapte la număr.

Jucătorii convocaţi sunt
următorii:

Portari: Laurenţiu Brănescu
(Virtus Lanciano), Alexandru
Buzbuchi (FC Viitorul)
Fundaşi: Bogdan Ţîru (FC Vi-
itorul), Adrian Puţanu (FC Vi-
itorul), Cristian Manea (FC
Viitorul), Deian Boldor
(Pescara), Ioan Neag (Universi-
tatea Cluj), Steliano Filip (Di-
namo Bucureşti), Alin Toşca
(Steaua Bucureşti), Mihai Bălaşa

(Crotone);
Mijlocaşi: Dragoş Nedelcu (FC
Viitorul), Ionuţ Şerban (Di-
namo Bucureşti), Doru Popa-
diuc (Ceahlăul Piatra Neamţ),
Claudiu Bumba (ASA Târgu
Mureş), Florin Tănase (FC Vi-
itorul), Alexandru Creţu
(CSMS Iaşi), Răzvan Marin (FC
Viitorul), Dorin Rotariu (Di-
namo Bucureşti), Cătălin
Ştefănescu (Ceahlăul Piatra
Neamţ);
Atacanţi: George Puşcaş (Inter-
nazionale Milano), Gabriel
Iancu (Steaua Bucureşti), An-
drei Ivan (CSU Craiova),
Alexandru Buziuc (Gaz Metan
Mediaş).

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.



Sport Gazeta de Nord-Vest    

Liga 1
Steaua s-a chinuit la
Chiajna cu Viitorul
Gaz Metan Mediaş - Pandurii
Târgu Jiu 0-2
Au marcat: Buleică '35, Matule-
vicius '88 (penalti)
Ceahlăul Piatra neamţ - Con-
cordia Chiajna 2-0
A marcat: Achim '71, '76
(penalti)
Dinamo - FC Braşov 2-1
Au marcat: Cordoş '34, C. Matei
'63 / Aganovici '86
FC Viitorul - Steaua 0-1
A marcat: Iancu '52 (penalti)
ASA Târgu Mureş - FC
Botoşani 2-1
Au marcat: N’ Doye ‘36, 85 /
Hadnagy ‘79
Astra Giurgiu - CS Universi-
tatea Craiova 5-0
Au marcat: Budescu ‘45, ‘59, ‘84
(penalty), Bukary ‘50, Enache
‘86.
Petrolul Ploieşti - CFR Cluj s-a
terminat după închiderea ediţiei,
iar etapa se încheie azi cu par-
tidele Oţelul Galaţi - Rapid, ora
18.30 (Look Plus) şi Universi-
tatea Cluj - CSMS Iaşi, ora 21.00
(Look TV).

Baschet
Azi, primul
antrenament oficial
După anunţarea noului staff
tehnic al echipei de baschet de la
CSM Satu Mare, astăzi baschet-
balistele vor începe pregătirile
pentru noul sezon al Ligii
Naţionale, sub comanda fostei
jucătoare a echipei, Adriana Pri-
cop. Sătmărencele au început
antrenamentele încă de
săptămâna trecută, alături de
preparatorul fizic Gheorghe
Fulop, iar azi vor sosi şi două din-
tre straniere. Este vorba despre
Toccara Ross şi Stephanie Sens-
sion, Ashley Adams urmând să
ajung[ joi la Satu Mare. Primul
antrenament oficial al echipei este
programat de la 11.30, la sala LPS,
când vom face cunoştinţă cu noile
achiziţii, cu menţiunea că din lot
fac parte opt sătmărence. Vă
reamintim că lotul pentru sezonul
2014-2015 este alcătuit din
sătmărencele Eniko Laza, Flavia
Ferenczi, Renata Szmutku, An-
dreea Orosz, junioarele Diana
Moldoveanu, Valentina Bolba,
Andra Neşte şi Teodora Vasile,
Bianca Voica, Andreea Pop, Ash-
ley Adams, Stephanie Sension şi
Toccara Ross.
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FINAL DE CANTONAMENT

Luptătorii s-au întors de la
mare cu 11 medalii
8Dintre care trei de aur şi trei de argint

“POţI FI ŞI TU CAMPION!“
Eveniment de nota 10 la Nord Vest Termal Park

Cei prezenţi ieri la Nord
Vest Termal Park au avut parte de
un eveniment sportiv mai mult
decât interesant. Pentru că vremea
a fost una tocmai bună de ştrand,
multă lume a fost prezentă nu doar
în bazine ci şi la demonstraţiile
sportive din cadrul campaniei “Poţi
fi şi tu campion!“

Această campanie
organizată de Federaţia Română de
Judo, CSM Satu Mare, CS Fuşle
Security şi Primăria Satu Mare a
avut ca scop promovarea sportului
şi atragerea copiilor şi tinerilor spre
sălile de sport şi spre performanţă.

Demonstraţiile au fost din
cele mai inedite, de la flotări pe
dosul palmei, până la skandenberg.

Cap de afiş a fost Radu

Valahu, multiplu campion de skan-
denberg. Pe lângă acesta au sosit la
Satu Mare Adrian Petre, un impor-
tant judoka ce deţine recordul
mondial la flotări pe dosul
palmelor (1.419 repetări în 49 de
minute), Doru Dorobat, fonda-
torul Fitness Urban România care
a făcut demonstraţii de street work-
out, Olimpiu Făt, campion absolut
al României de trei ori la skanden-
berg şi bineînţeles echipa de judo
seniori de la CSM Satu Mare, care
a cucerit în acest an medalia de
bronz la Naţionale. Echipa a fost
formată din Cristian Șereș, Remus
Lazea, Amado Lazea, Eduard Nico-
laescu, Florin Fușle, Marian Halas,
Vasile Fușle, Lorand Samel și
Ovidiu Pop.

Pe rând, invitaţii au trecut
la a încânta publicul prezent. După
demonstraţiile acestora şi publicul
a fost chemat pentru a participa la
diferite concursuri.

Cei mai mulţi au dorit să
se întreacă la skandenberg, finala
fiind una încinsă. În acest concurs
s-au înscris 10 sătmăreni, iar cel mai
bun a fost Ionuț Podac. 

Toţi cei prezenţi au de-
clarat  că s-au simţit bine şi că vor
mai veni la Satu Mare ori de câte ori
vor avea ocazia.

“Sper că a fost o bună
propagandă pentru sportul şi judo-
ul sătmărean. Mă bucur că vremea
a ţinut cu noi şi că totul a ieşit
foarte bine“, a spus judoka de la
CSM, Marian Halas.

De cealaltă parte, Adrian
Petre, iniţiatorul acestei campanii a
precizat că se bucură de faptul că la

Satu Mare sportul este atât de iubit
şi apreciat.

D. Chiorean

luptătorii de la CS-Cetate
Ardud şi-au încheiat ieri
stagiul de pregătire de o

săptămână de la malul mării.
Sportivii au avut un program bine
stabilit la Costineşti, dar şi timp
pentru distracţie. Pe lângă antrena-
mentele istovitoare din fiecare
dimineaţă au avut parte şi de ieşiri
la malul mării, unde cei mai mari
au avut grijă de cei mici, ca şi o
adevărată familie.

Pe lângă acest cantona-
ment, luptătorii au participat la Man-
galia, la Campionatele Naţionale de
lupte pe plajă pentru copii, copii 1,
cadeţi şi juniori. Delegaţia condusă
de antrenorul Tudor Barbul a reuşit
să cucerească nu mai puţin de 11
medalii, trei de aur, trei de argint şi
cinci de bronz. Un bilanţ excelent
având în vedere că la luptele pe plajă
procedeele sunt diferite.

Au devenit campioni
naţionali pe plaja din Mangalia Luca
Bud (+50 kg), Lenard Berei (100 kg)
şi Mădălin Bulgăr (60 kg). Titlu de
vicecampion a fost cucerit de Paul
Oros (40 kg), Dănuţ Bulgăr (+70

kg) şi pe echipe la juniori, iar bronz
au obţinut Andrei Barbul (+50 kg),
Raul Zarzu (30 kg), Mădălin Bulgăr
(60 kg), Ovidiu Lăpuşte (80 kg) şi
echipa de cadeţi.

Aşadar, sportivii de la CS
Satu Mare-Cetate Ardud nu se pri-
cep doar la lupte greco-romane ci şi

la cele pe plajă. Aseară târziu
delegaţia sătmăreană a ajuns acasă
după un stagiu reuşit şi după o salbă
de medalii cucerite pe malul mării.

Iar toamna va aduce în cot-
inuare concursuri multe la care
luptătorii noştri vor participa,
sperăm noi ca şi până acum, cu brio.

La final, sportivii şi
antrenorii doresc să mulţumească
Primăriei Ardud şi Terebeşti pentru
sprijinul acordat acestui cantona-
ment şi unui om cu suflet, tot tim-
pul alături de luptele din Mădăras,
Ioan Cadar dar şi celor de la Nord
Vest Termal Park.

DAnIEl ChIoREAn

LIGA A IV-A ELITE
Cămin şi Oar, învingătoare

Sâmbătă s-au disputat
primele două întâlniri din Liga a
IV-a Elite. Şvabii din Cămin au în-
vins şvabii din Moftinu Mare cu 4-
2, iar Unirea Tăşnad a pierdut
confruntarea de pe teren propriu
cu Someşul Oar, campioana en-
titre, cu 2-5. În Liga a IV-a Cărăşeu
nu s-a prezentat la Negreşti, iar Vic-
toria Carei, a fost învinsă acasă, la
limită, 1-2 de Schamagosch
Ciumeşti. Iată rezultatele din fot-
balul judeţean înregistrate
sâmbătă:
Liga a IV-a Elite

Schwaben K. Cămin - Gloria Moft-
inu Mare 4-2
Unirea 08 Tăşnad - Someşul Oar 2-
5
Liga a IV-a
SERIA A
Negreşti – Cărăşeu 3-0
(neprezentare oaspeţi)
SERIA B
Victoria 2008 Carei - Schamagosch
Ciumeşti 1-2
Liga a V-a
SERIA A
Tiream – Căuaş 3-2
Marna – Craidorolţ 5-0

Fără Gardoş cu Grecia
8Piţurcă a anunţat "stranierii" pentru meciul cu elenii

Selecţionerul Victor
Piţurcă a anunţat stranierii
convocaţi în vederea meciului cu
Grecia, din preliminariile Campi-
onatului European din 2016. Piţi a
renunţat la serviciile sătmăreanului
Florin Gardoş care nu a debutat încă
la Southampton. De asemenea
Alexandru Bourceanu (Trabzon-
spor) este accidentat şi nu a fost con-
vocat. "Stranierii" convocati pentru
meciul cu Grecia sunt următorii:
Costel Pantilimon (Sunderland),
Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina),
Gabriel Tamaş (Watford), Vlad

Chiricheş (Tottenham), Dorin
Goian (Asteras), Cosmin Moţi (Lu-
dogoret), Dragoş Grigore
(Toulouse), Răzvan Raţ (PAOK),
Mihai Pintilii (Al Hilal), Gabriel
Torje (Konyaspor), Alexandru
Maxim (VfB Stuttgart), Bogdan
Stancu (Genclerbirligi) şi Ciprian
Marica (Konyaspor). Jucătorii
convocaţi din campionatul intern au
fost anunţaţi duminică după
încheierea partidelor din Liga 1, iar
reunirea este programată, azi la ora
13.00, la Centrul National de Fotbal
de la Mogoşoaia.



CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de muncă în România sau în
străinătate. Urgent!. 0743-365114.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut persoană care să stea cu un bătrân
în comuna Târşolţ. Ofer cazare şi mâncare.
Telefon 0753-368089
l Angajam barmana in Carei. Telefon:
0751459610
l Angajez tineri absolvenţi universitari,
promoţia 2014 (care nu au fost  
inca angajati). Telefon: 0748326910
l Angajez urgent agent de vânzări in jud.
Satu Mare cu experienţă în vânzări produse
alimentare. Ofer salariu atractiv şi maşină. Re-
latii la telefon 
l SC DACAR MOTOR SRL Carei an-
gajează 2 persoane pentru atelier pompe in-
jecţie. Telefon: 0744496207
l Angajăm secretară, instalatori, frigoteh-
nişti. Telefon 0751125475
l Angajăm şoferi categoria B-C şi agent de
mercantizare in Carei. Telefon: 0735803105
l Firma de topografie din Carei angajează
persoană tânară cu cunoştinţe de limba ma-
ghiară-romană, pentru teren şi birou. Autocar
şi permis de categoria B avantaj. Telefon:
0742355492
l Angajăm barman-ospătar în Carei. Tele-
fon: 0723718385
l Caut cosmeticiană cu experienţă. Tel.
0722-957772.
l Caut o femeie care să se ocupe de spălatul
şi de călcatul hainelor. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0261730102. 

MATRIMONIALE

l Pensionară caut partener. Telefon
0757856349

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: con-
strucţii, electricieni auto, înfrumuseţare, ali-
mentaţie, turism, ISCIR, SSM, PSI, mediu,
agent securitate. www.fundatiaapt.ro; 0784-
238730, 0744-437105.
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane in Germania-Aus-
tria. Telefon: 0743132885
l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii.
Telefon 0741-921789, 0770-592195.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate 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. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t, 6,5 t
şi cisternă 11.800 l, de la 0,8 euro/km. 0756-
622682.
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon
(non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania
la destinaţie. Execut tractări în şi din străină-
tate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5
t, în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel.
0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714. 
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Filmez nunţi. 0743-612415.
l Proiectare în construcţii. Arhitectură,
structură şi instalaţii. 0756-777470.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
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, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, cu-
răţire unitate, instalare programe office etc.
La nevoie-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 Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la
domiciliul clientului  Telefon  0743889102.
l Facem curăţenie în poduri, beciuri, garaje
contra bani sau obiecte. 0748-311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Tele-
fon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avan-
tajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-

mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negocia-
bile. Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare in-
ternet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând 5 ari de gradina, casuţă cu man-
sardă, terasă, pivniţă şi pomi fructiferi în
Bercu Roşu. Telefon 0261734972
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă
liniştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000
euro. 0745-253025.
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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 ju-
diciar, numită de Tribunalul Satu Mare,
anunţă vânzarea la licitaţie publică sau la ne-
gociere directă a următoarelor bunuri aflate
în patrimoniul următoarelor societăţi co-
merciale debitoare:
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,functio-
nal: Parter : magazie, bar, grup sanitar, hol,
casa scarii si  etaj:    sala de consumatie, bu-
catarie, 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 juri-
dic 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 Statu-
lui 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 tere-
nului aflat in proprietatea Statului Roman
la pretul de strigare de 75.000 euro .
Paleti din lemn euro si non-euro

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

Mobilier si aparatura  de birotica, 
Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto,
etc
Obiecte de inventar ( imprimanta Epson)
masina de spalat auto
pompa motorina
bazin combustibil 35 000 l
Listele completete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consul-
tate la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu
Mare 

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

•     diverse piese de schimb auto 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 consul-
tate la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu
Mare

•     Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat

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

•     Imprimanta Canon, pret de strigare 200
lei.

Apartament cu 3 camere si dependinte  cu
destinatie spatiu comercial , situat in Ne-
gresti Oas, Aleea Crinului , bl.D8/2,
Parter,inscris in CF 100310-C1-U1  top..8
/4/2, pret de strigare   27.000 euro
Spatiu comercial –magazin supermarket si-
tuat in Negresti Oas, str Victoriei , nr. 198,
jud Satu Mare , inscris  in CF 100309 top
883/3a si 883/4a  , pret de strigare  153.000
euro
Cabana Turisor  S+P+2 situata in Negresti
Oas, str Vraticel fn (km9) ,
extratabulara,pret de strigare  27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador,
cantar, vitrine frigorifice, mobilier comercial
,hidrofor, masina taiat paine,  casa de mar-
cat)

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

Cladire –spatiu de productie, comerciale si
birouri firme si teren in suprafata de 806
mp. situat in loc.Gherta Mica str. Noua
nr.468/A,jud. Satu Mare,inscrise in CF nr.
100009 Gherta Mica,provenita din recon-
versia de pe hartie a CF NR. 3242 Gherta
Mica,sub top/210/10 si 212/2 , pret de stri-
gare 97.118 euro

Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt  , pret de stri-
gare   48.690 eur
Constructii agricole  dezafectate ,  proprie-
tate extratabulara, pret de strigare  115.871
lei
Instalatie electrica transformator 100 kva ,
pret de strigare  64.986 lei

Stoc produse finite -Confectii femei si bar-
bati  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 , ca-
dastral 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 fa-
bricatiei 2007, nr.circ. SM-10-MCO, pret de
stigare 3360 euro

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

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si
imobile menţionate mai sus vor avea loc, de
regula, saptamanal, în fiecare zi de joi, ora
14:00, la sediul lichidatorului INSOLV EX-
PERT SPRL  din Satu Mare, str Ham Janos,
nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie
publică dacă sunt doi sau mai mulţi 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 van-
zare stabilit prin raportul de evaluare, aces-
tea 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 bunuri-
lor . 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu in-
clud TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor
depune la lichidator până în ziua şi ora sta-
bilită pentru vânzare, certificatul de înma-
triculare, actul constitutiv , declaratia ca nu
se afla in insolventa  şi împuternicirea socie-
tăţii ofertante pentru reprezentantul ofer-
tantei care va participa la licitaţie, precum şi
copie după actul de identitate al acestuia.

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

Ofertele pentru cumpărarea
acestor bunuri pot fi transmise lichidatoru-
lui şi pe e-mail: insolv.expert@yahoo.com,
fax: 0261.716703, sau prin poştă la sediul li-
chidatorului din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr. 17, ap. 10, jud. Satu Mare, cod poştal
440027.

Conform art. 53 din Legea insol-
venţei, bunurile adjudecate se transmit cum-
părătorului adjudecatar libere de orice
sarcini.

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

Partener naţional Vodafone angajează re-
prezentant vânzări în magazin. Cerinţe:
prezentarea şi vânzarea serviciilor şi a pro-
duselor Vodafone. Persoanele interesate
sunt rugate să trimită CV la anica.borgo-
van@vodafone.com

Angajez barmană la club-cofetărie, zona
Careiului. Rog seriozitate. Telefon:
0753325334

Instructor auto, autorizat, categ. B. 0746-
604824.

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

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

Vând grădină ideal pentru construcţie ca-
suţă de vacanţă, pe str. Victoriei, nr.21/B,
350 mp, îngrădită, cu apă, canalizare, cu-
rent, foişor, magazie, wc. Parcare betonată
în curte. Telefon 0725915007

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

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

AGENŢIA MATRIMO-
NIALĂ “JUMĂTATEA

TA” TE INVITĂ SĂ

ÎŢI GĂSEŞTI 
JUMĂTATEA.

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

Hotel Violeta 
din Staţiunea Jupiter

te cheamă la mare
acum la sfârşit 

de sezon! 

Prinde şi tu ultima şansă 
să vezi marea anul acesta,
profitând de cele mai bune
reduceri pentru sătmăreni!

Pentru informatii contactati agentia
Aurora la nr. de  tel  0730713554.

MIHALCA MARIAN NICU, IN CALITATE DE BENEFI-
CIAR ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA INITIERII PRO-
CESULUI DE ELABORARE SI REALIZAREA PRIMEI VERSIUNI A
PLANULUI “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA DE SERVICII SI
DEPOZITARE”, LOCALITATEA PETEA, F.N., COM. DOROLT,
JUDET SATU MARE , PRECUM SI A DECLANSARII ETAPEI DE IN-
CADRARE, CONFORM HG 1076/2004, IN VEDEREA OBTINERII
AVIZULUI DE MEDIU. 

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI POATE FI CONSULTATA
LA SEDIUL PROIECTANTULUI, “ILEA & ILEA – BIROURI ASO-
CIATE DE ARHITECTURA” DIN SATU MARE, STR. SIMION BAR-
NUTIU, NR 14, WWW.KSTL.RO, IN ZILELE DE LUNI-VINERI,
INTRE ORELE 10.00-16.00 SI LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PRO-
TECTIA MEDIULUI DIN SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BA-
TRAN, NR. 8/B, IN ZILELE DE LUNI-JOI INTRE ORELE 8,00-16,00,
VINERI INTRE ORELE 8,00-14,00, DIN DATA DE 28 AUGUST 2014.

PUBLICUL INTERESAT POATE TRANSMITE, IN SCRIS,
COMENTARII SI SUGESTII, PANA LA DATA DE 16 SEPTEMBRIE
2014, LA SEDIUL AGENTIEI DE PROTECTIA MEDIULUI DIN
SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, COD 440012,
FAX 0261-733400, E-MAIL OFFICE@APMSM.RO.
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l Vând teren 10 ari pe str.Petre Ispirescu.
Telefon 0740634814
l Vând parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan zona DARA-DIANA. 1.200 euro/ar ne-
gociabil. Telefon 0742763592
l Vând teren intravilan în cartier de case
noi, 8 ari, 16 m front, utilităţi: curent, apă,
gaz, la şosea. Preţ - 900 euro/ar. Telefon 0747-
601130.
l Vând 71 ari str. Dara, la 150 m de ulti-
mele case şi utilităţi, construibil sau parcelabil,
preţ - 25.000 euro. 0745-698536.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea, front
la drumul principal spre Vama Petea de 22 m.
Curent şi apă pe teren, întabulat pe persoană
fizică. Ideal pentru loc de casă sau hale indus-
triale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Telefon
0742-830706.
l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei.
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
liniştită, 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
curent, lângă ştrand, cu 7 ari. 0770-467713,
0361-413888.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan şi do-
cumentaţie proiect cu fonduri europene măs.
121. Telefon 0745-855032.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000
euro. 0748-536127.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan - Dru-
mul 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 grădină cu cabană din cărămidă,
10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, ex-
travilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă,
curent, iluminat public, drum pietruit, pro-
iect de canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă man-
sardată, 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. Telefon 0745-
376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu 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
balcon mare, nerenovată, 12.000 euro. 0745-
253025.
l Vând apartament cu 1 cameră, zonă
bună, Cloşca 72, 30 mp, cu bucătăria despăr-
ţită. Telefon 0742-481793.
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,
l Vând apartament 2 camere la parter, str.
Oituz 21. Preţ 19.000 euro negociabil. Tele-
fon 0770645951
l Vând apartament 2 camere, 90 mp, 3 ni-
vele, bloc nou. Etaj 1-2 în asociaţie. Telefon
0745330184
l Vând apartament cu 2 camere, etajul 2,
în Micro 15. Telefon 0740788506
l Vând apartament cu 2 camere, la parter,
pe str. Cloşca. Telefon 0740788506
l Vând apartament cu 2 camere in Micro
16, etajul 4. Îmbunatatiri.  0744646285
l Vând apartament 2 camere, cu balcon,
vedere 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 cără-
midă, pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere, bloc
cu acoperiş, centrul vechi, str. Corvinilor 32.
Telefon 0745-325900.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la parter
pe Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă
de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0754-060699.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală,
la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean,
accept şi Programul “Prima Casă”, fără inter-
mediari. Informaţii telefon 0757-349690,
toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere, etajul 4, cu
acoperiş, gresiat, faianţat, parchet laminat,
microcentrală, mobilă de bucătărie la co-
mandă. Telefon 0747634814
l Vând apartament 3 camere, etajul 2 in
Micro 17. Pret 38.000 negociabil. Telefon
0770314263 sau 0753763139
l Vând apartament de 100 mp în casă, 3
camere + bucătărie + 2 camere demisol, gra-
dină 2,5 ari + garaj. Zona Ştrandului Bercu
Roşu. Preţ 70.000 euro negociabil. Telefon:
0742763592
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ infor-
mativ 35.000 euro negociabil. Telefon
0722508613 sau 0770568504
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4,
Micro 17. Telefon 0361418622,
0741601463.
l Vând apartament 3 camere, 107 mp,
Centrul Nou, 46.000 euro. 0752-505803.
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 decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Car-
paţi II. Telefon 0766-293864.
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 ter-
mică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Carpaţi
II, etajul 2, 3 balcoane, 2 bai decomandate, cu
parchet/gresie/termopane/beci şi centrală
termincă. Suprafaţa totala 110 mp. Preţ
49.999 euro. 0753532642
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon : 0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe In-
dependenţei, 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
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă nelocuibilă cu bucătărie de
vară şi şură în satul Ruşeni (7 km distanta de
Satu Mare). Suprafaţă totală 60 ari. Pret
30.000 euro. Telefon 0745-253025
l Vând sau schimb cu garsoniera căsuţă al-
cătuită din cameră, bucătărie, baie (apă, cu-
rent) situată lângă ştrand. Telefon
0770467713
l Vând casă cu mansardă ocupabilă ime-
diat. Telefon 0745855032
l Vând sau schimb casă cu etaj cu una mai
mică + diferenţă. Telefon 0770889138.
0757452953
l Vând casă cărămidă Eriu Sâncrai, nr.281,
3 camere mobilate, bucătărie, baie, living, hol,
cămară, bucătărie de vara, spais, beci, grajd,
şură, 3 coteţe porci si 3 de păsări,
patul porumb, magazie cereale, magazie
lemne, 5 ari vie, 42 ari gradina, 2 locuri de casă
alăturate casei şi 5 h de teren arabil. Preţ
40.000 euro negociabil.Telefon 0742464113
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu-Mic, jud.Satu-Mare. Te-
lefon: 0744564152
l Vând casă 2 în curte, pe str. Corvinilor,
compusă din 2 camere, bucătărie şi baie.  Te-
lefon 0744-792284.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu apă şi
curent, lângă ştrand, cu 7 ari livadă sau schimb
cu garsonieră lux. 0770-467713, 0361-
413888.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu
maşina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu
apartament. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară 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 ocupabilă, teren aferent 0,50 ha. Te-
lefon 0745-855032.
l Vând parte de casă pe str. Corvinilor, 2
camere + bucătărie + baie. 0744-792284.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp,
str. Fabricii. Telefon 0748-108881, 0743-
424471.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona
ştrand termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucă-
tării, 2 băi, 2 terase + 1 casă cu 2 camere şi
garaj + 8 ari grădină. Preţ - 91.000 euro sau
jumătate din proprietate 46.000 euro. Telefon
0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte 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. Te-
lefon 0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, posibi-
lităţi 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 lo-
cuit nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie,
baie, o terasă mare, sus două camere, două bal-
coane, cu 5 ari teren, la 36.000 euro; legat de
aceasta, o cabană din lemn cu mansardă, bla-
con jos şi zidită în interior, cămară de lemne,
coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi
legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front
sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie,
toate împreună sau pe bucăţi sau la schimb cu
apartament sau alte variante. Telefon 0745-
049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + depen-
dinţe la numai 70.000 euro  în Centrul Vechi,
Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-086893,
0746-086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Inchiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415
l Dau in chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotarile in Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885
l Vând casa 2 camere, bucatarie de vară in
Carei, 24.000 euro, negociabil.0746476885
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând apartament 2 camere în Carei, mo-
bilat. Telefon 0728-170493. 
l Vând apartament 2 camere, et I, în Carei,
spatele Monumentului. 0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în Carei.
0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter,
2 camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canali-
zare energie electrică etc.), si teren aferent
15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de
productie, ateliere, depozite, sopron etc.) cu
suprafata construita totala de 2.563 mp si
teren aferent pe str. Careiului nr 160 la pre-
tul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si
Depozit (Sopron inchis din lemn) terenul
in suprafata de 1.625 mp, proprietate a SC
Via Vital SRL, situata in loc.Satu-Mare, str.
Careiului, nr.160, jud.Satu-Mare si este in-
tabulata 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, diverse bunuri
mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comer-
cial si spatiu administrativ 320 mp, spatii
de depozitare 240 mp) cu teren aferent in
suprafata de 762 mp la pretul de 761.000
lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 237.940 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de
productie si teren suprafata construita de
4080 mp si teren in suprafata de 5000 mp
438.081 euro

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com
SRL in suprafata de 57,24 mp utili in aso-
ciatie, localitatea Satu Mare, strada Baritiu
nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL
in suprafata de 75 mp utili in Satu Mare
strada Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul de
169.170 lei

Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la
200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp
in localitatea Tureni, utilitati apa,  current,
gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp
in localitatea Satu Mare, pe Drumul Care-
iului in imediata apropiere de Complex
Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp
in localitatea Dorolt-Lazuri la pretul de
49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in su-
prafata 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     850.000 lei
Ghilotina marca Ideal
15.000 lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000 lei
Imprimanta color Konica Minolta
100 lei
Palan manual 1.000 kg 100 lei
Cutit ghilotina 100 lei

SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGI-
RUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM
19 DIU 20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directive 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL
Diverse bunuri mobile 
SC VIA VITAL SRL
Autoutilitara, SPRINTER 3121D 4025
12.840 lei
Autoturism 6K/IBIZA 6420 lei
Autoturism MF484 Matiz 3060 lei
Autoturism, 1M/TOLEDO 7980 lei
Autoturism 6L/STAXRX01/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 lichida-
torului judiciar din str. Vasile Lucaciu, nr.
36, judeţul Satu Mare, in data de
08.08.2014 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC VIA VITAL SRL 08:30, SC NET-
TUNO SRL 09:00 am, SC HOUSE
CONSTRUCTII MONTAJ SRL 09:30
am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A
10:00 am, SC NETTUNO SRL(bunuri
imobile), SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30
am, SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC
DOMARIS COM SRL 12:00 pm, SC
ANDANDINO LAND SRL ora 12:30,
SC TECHNOTRADE SRL 13:00 pm,
S.C. HORIZONT S.R.L 14:30 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, SC TECHNOTRADE SRL 

Valorile bunurilor mai sus expri-
mate nu conţin TVA

Pentru informaţii suplimentare
cei interesaţi se pot adresa lichidatorului ju-
diciar 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 of-
fice@euro-insolv.ro

De vanzare! Apartament si-
tuat in Cart. Solidaritatii (langa Biserica
de la intrare in cartier), aleea Mircesti, 3
camere, decomandat, finisat, suprafata
utila 80 mp, et.4, blocul are acoperis tip
casa, parcare. Tel. inf. 0740.235.728

Parcele de vanzare in suprafata
de 600 mp, in zona Lucian Blaga nr 249.
Pret informativ 1200 euro/ar. Tel
0744162033

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

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

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

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu gră-
dină, cartierul Titulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

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

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

l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu
Mic nr. 154. Telefon 0742-524606.
l Vând loc de casă, zonă bună, comuna
Halmeu. Telefon 0742-481793.
l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere mobi-
late, living, hol, baie, bucătărie de vară, că-
mară, şpais, beci, grajd, şură, 3 coteţe porci, 3
coteţe găini, magazie cereale, magazie lemne,
pătul porumb, 5 ari vie, 2 locuri de casă ală-
turate, 42 ari grădină şi 5 ha teren arabil. Preţ
- 40.000 euro, negociabil.  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 garso-
nieră 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. Tele-
fon: 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 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând teren intravilan în comuna Cer-
teze, jud. Satu Mare. Terenul este situat în
zona Mociru şi are o suprafaţă de 13.000 mp.
Tel. 0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna Cer-
teze, jud. Satu Mare. Terenul este situat pe
strada Sucatar şi are o suprafaţă de 5.800 mp.
Tel. 0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demola-
bilă, 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. 0745-049715.
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.  0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28
m front, utilităţi în faţa casei. 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL. An 2008. Tele-
fon 0745481253
l Vând Rento Laguna, 1.6 full, an 2006.
Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253

l Vând Opel Frontera, an 1995, benzină
+ gaz, aer condiţionat, stare foarte bună. Te-
lefon 0744792284
l Vând Skoda Fabia, an 2005, kombi, aer
condiţionat, full electric, computer de bord,
recent adusă. Telefon 0744792284
l Vând VW Golf 4, an 2002, diesel, clima-
tronic, full electric, recent adus. 0744792284
l Vând BMW 320 diesel, an 2002, 150 cp,
kombi, recent adus. Telefon 0744792284
l Vând Toyota Raw 4, an 1996, utilitară,
recent adusă în ţară. Telefon 0744792284
l Vând VW Polo, an 2006, climatronic,
recent adus în ţară. Telefon 0744792284
l Vând Renault Twingo, an 2001, aer con-
diţionat, recent adus, cauciucuri noi.
0744792284
l Vând mini Cabrio, an 2007, recent adus
în ţară. Telefon 0744792284
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Tele-
fon: 0740209649
l Vând Ford Transit, înmatriculată, 3.5
tone, an fabricaţie 1999 şi basculabilă 3 părţi.
Telefon 0753660219
l Vând Ford Fiesta an 2001, benzină, euro
4, recent adus în ţară. Telefon 0773-835662.
l Vând BMW 320 d, an 2002, Diesel,
kombi, 150 CP, recent adus în ţară. Telefon
0773-835662.  
l Vând VW Polo, an 2001, 1.4 benzină,
euro 4, taxa de timbru 80 euro, recent adus în
ţară.  Telefon 0773-835662.
l Vând VW Golf 4 Diesel, an 2002, cli-
matronic, recent adus. Telefon 0773-835662.
l Vând Skoda Fabia an 2005, benzină, aer
condiţionat. Telefon 0773-835662.
l Vând VW Polo an 2006, benzină, clima-
tronic, recent adus în ţară.   0773-835662.
l Vând Renault Clio Diesel, 1.5 DCI, an
2002, climatronic, carte service, recent adus.
Telefon 0773-835662.
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent
adus din Germania. Telefon 0745-773614.
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 VW Golf 4, 1.4 injecţie, recent
adus, 2.200 euro. 0745-325900.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
0756-483210.

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE 642140146.Pro-
dusul este nou şi poate fi folosit la Mercedes
Sprinter, 3l, producţie 2010. Telefon:
0754.625858.
l Xenon auto  toate modelele inclusiv ca-
mioane de la numai 180 ron; Restaurare fa-
ruri până la poziţia de noi - 50 ron/far;
Navigaţie auto de la 399 ron; Staţii emisie re-
cepţie de la 380 ron; Jante aliaj (crom) de la
1.200 ron/set. Telefon 0743 450 946 sau e-
mail ixenonauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând cătină în P-ţa Someş. Zilnic orele
8:30 - 18:00. Preţ foarte avantajos. Telefon
0770471027
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând proiect deosebit cu toate avizele la
zi. Telefon 0745855032
l Vând spaţiu comercial 90 mp pe
str.Cloşca nou. Telefon 0745330184
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germa-
nia. Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând televizor Grundig mic, în stare
foarte bună. Telefon 0752-029511.
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
l Vând 6 scaune tapiţate, sculptate, 120
lei/buc., negociabil. 0743-392058.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând canapea şi fotolii de piele, toate
într-o culoare (3,2,1). Informaţii 0745-
330184.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon
0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată,
necesită o mică recondiţionare la lemn, la
1600 lei. Telefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă.
Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler
pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ ne-
gociabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând 4 capre de lapte. Telefon:
0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Camin.
Telefon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon: 0744314043
l Vând porci de 140-160 kg. Telefon:
0766241103
l Vând căţei ciobănesc german (pedigree).
Telefon 0754036340
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând ştraf mare + piese de rezervă. Tele-
fon 0749605940
l Vând coasa de 1,65 m. 0749605940
l Vând tractor FIAT, 55 cp. 0749605940
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând, din
Germania, stare foarte bună.0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.
l Vând tractoare International Case, De-
utzfahr, Fortschritt, prese de balotat, discuri.
Aduc utilaje agricole la comandă. Telefon
0756-949699.

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie garsonieră mobilată, str. Os-
trovului, dotări. 0754679171; 0770591681
l Închiriez apartament 2 camere pe str. Ar-
geşului, nr. 95. Telefon 0744264320
l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie casă cu 2 camere pe str.
Corvinilor. Telefon 0744792284
l Închiriez spaţiu comercial-birou în Satu
Mare, str. Henri Coandă, nr. 2
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Tele-
fon 0748313962
l Închiriez apartament 2 camere, central,
asociaţie, curte interioară, etajul 1. Telefon
0742700379
l Dau în chirie casă de vacanţă cu utilităţi,
lângă ştrand. 0770-467713, 0361-413888.
l Chirie ore, zile, garsonieră. 0748-
313962.
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei per-
soane singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon
0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Te-
lefon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Le-
nuţa 0742878657

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAŢIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :

Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc. Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 42.259 euro

Apartamente :

Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
40.370 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
27.000 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.180 euro + TVA 5%
Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr. 9
– 18.630 euro
Apartament 2 camere, loc. Carei, Piata 1 Mai, bloc
8/b, scara B – 18.800 euro, negociabil
Apartament 2 camera, loc. Deva, B-dul. N. Băl-
cescu, bl. C, sc. D, ap. 50, jud. Hunedoara, 56,45
mp – 17.500 euro, exclusiv TVA
Apartament 2 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 12.540
euro 

Terenuri :

Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 56.601 lei
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna Po-
iana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sa-
pata, jud. Arges - 8.865 euro 
Teren intravilan, 1.500 mp, loc. Satu Mare, str. Sal-
ciilor – 9.700 euro
Teren intravilan, 900 mp ( 2 parcele X 450 mp ),
loc. Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 2.450 euro + TVA

Alte imobile :

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 concesionat - 25.000 mp -
1.497.000 euro + TVA.
Fabrica de betoane si alte constructii accesorii care
sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie de be-
toane Transmix si sistem Bibko, situata in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000 euro, ex-
clusiv TVA
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
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
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 165.585 euro, exclusiv
TVA
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
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
Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +

teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 551.946 lei, exclusiv TVA
Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp
+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr.
21 – 694.264 lei, exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
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
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro

Diverse :

Statie LEICA TC 407, statie totala electronica, cu
ambaza standard, an fabricatie 2007 – 8.161 lei 
Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro +
TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., imbra-
caminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie
pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
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
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL 
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat su-
dura, etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu
Mare 
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( stoc de marfa, piese auto ) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) pro-
prietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprieta-
tea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion 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.

TABLETE 
7”, Android -

159,90 lei
0737-855519

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabricaţie
2008. Telefon 0742913114

Vând Ford Transit 2.5 TD, 3 persoane ne-
înmatriculat din 1999, cu platformă de
3.2x2.15, roţi duble. Telefon: 0744897711

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

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

Vând AUDI A6, 3,0 TDI, 224 CP, SPORT
LINE QUATRO. FULL: SCHIMBĂ-
TOR VITEZE PE VOLAN (PADELE
F1), XENON ADAPTIV, PIELE AL-
CANTARA, 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 VITEZE,
climă, FĂRĂ ABSOLUT NICI O  PRO-
BLEMĂ, preţ 4200 euro. Tel: 0743-
921.041.

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

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

Vand Skoda Fabia 1,2 2005, aer con-
ditionat, computer de bord, mp3
player, torpedou frigorific, faruri
reglabile electric, distributie pe lant,
142.500 km, stare foarte buna, pret
2.650 euro negociabil. 0742964968.

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

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



Gazeta de Nord-Vest Programe TV15/ Luni, 1 septembrie 2014

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 – Ştiri NV TV
07:30 – Program pentru copii: „Carlos
Omida”, ep. 3 (reluare)
08:00 – Film pentru copii: „Harta Co-
morii”
09:00 – Box Office (reluare)
09:30 – Music News (reluare)
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Incursiune în cotidian 
(reluare) 
12:00 – Ora Adevărului 
(reluare 11.08.2014)
13:00 – Documentar: „Augustin”  
(reluare)
14:00 – Glasul Bisericii (reluare)
15:00 – Teleshopping I 
16:00 – Caleidoscop din Oaş (reluare)   
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 – Documentar: „Catedrala

Sfântului Ştefan” (reluare)
19:30 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Săptămâna Sportivă  
21:45 – Sport
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Film artistic: „Odă bucuriei”
(reluare)   
01:30 – Documentar: „Capernaum –
oraşul scepticilor” (reluare)
02:00 – Actualitatea Careiană 
(reluare)
03:00 – Caleidoscop din Oaş 
(reluare)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viața 
(reluare)
05:00 – Documentar: „Augustin”
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 - Tezaur
folcloric  07:50 -
Zon@  08:00 -
Telejurnal matinal
09:00 - Armăsarul săl-

batic 09:30 - Post Meridian  10:00
- Stele de 5 stele  11:00 - Teleshop-
ping  11:30 - Profesioniştii... cu Eu-
genia Vodă  12:20 - România în 5
minute  12:30 - În grădina Danei
13:00 - Germana…la 1  14:00 - Te-
lejurnal  14:55 - Clubul celor care
muncesc în România  15:00 - Te-
leshopping  15:30 - Maghiara de pe
unu  16:50 - Legendele palatului,
prinţesa Ja Myung  17:30 - Legen-
dele palatului, prinţesa Ja Myung
18:10 - Vreau să fiu sănătos  18:40
- România în 5 minute  18:50 -
Clubul celor care muncesc în Ro-
mânia  19:00 - Meteo  19:10 - FIL-
LER  19:30 - Starea naţiei  20:00
-Telejurnal  20:35 - Talk-show
22:10 - Clubul celor care muncesc
în România  22:15 - Biziday  23:00
- Starea naţiei  00:00 - Ora regelui

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:05 - Tânăr şi
neliniştit (R)  11:00
- Prieteni din dra-
goste  13:00 - Ştirile

Pro TV  14:00 - Tânăr şi neliniştit
15:00 - Nepreţuit 17:00 - Ştirile
Pro TV  17:30 - Trăieşte-ţi vara
19:00 - Ştirile Pro TV  20:30 -
Jocul asasinilor  22:30 - Ştirile Pro
TV  23:05 - Spartacus: Nisip în-
sângerat  00:00 - Jocul asasinilor
(R)

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

hopping  12:00 - Mireasă pentru
fiul meu  13:00 - Observator
14:00 - Mireasă pentru fiul meu
16:00 - Observator  17:00 - Acces
direct  19:00 - Observator  20:00 -
Observator special  20:30 - Vă de-
clar soţ şi... soţie?  23:00 - 
Un show păcătos

07:00 - Mama la 16
ani  08:30 - Casa:
construcţie şi design
(R)  09:00 - Walker,
politist texan (R)

10:00 - Teleshopping  10:30 - Râzi
şi câştigi (R)  11:15 - Trăsniţi din
NATO (R)  12:00 - Teleshopping
12:30 - Trasnitii din Queens  13:30
- Teleshopping  14:00 - Focus
14:30 - Iubire la viteză maximă
16:30 - Focus  17:00 - Walker, po-
litist texan  18:00 - Focus  19:00 -
Râzi şi câştigi  19:30 - Vrei să fii
milionar  20:30 - Totul se plăteşte
23:00 - Click!  00:00 - NCIS: Los
Angeles - Anchetă militară

07:00 - Asi - Împo-
triva destinului
10:00 - D-Paparazzi
(R)  11:00 - Asta-i
România! (R)

12:30 - Ştirile Kanal D  13:30 -
Pastila de râs (R)  16:30 - Nuntă cu
surprize (R)  18:45 - Ştirea zilei
19:00 - Ştirile Kanal D  20:00 -
Tradarea  22:15 - O iubire de-o
vară  00:30 - Ştirile Kanal D (R) 

07:00 - Minciuna
(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
- Legături riscante  15:30 - Min-
ciuna  16:30 - Rosa Diamante
17:30 - Clona  18:30 - Soţ de în-
chiriat  19:30 - Pentru că te iubesc
20:30 - Spune-mi că eşti a mea (R)
22:00 - Legături riscante  23:00 -
Casa de alături  00:00 - Clona (R)

08:00 - La distrac-
ţie cu băieţii  09:30
- Dr. Oz Show (R)
10:30 - Nu-i usor
sa fii mireasa!

11:30 - Sue Thomas  11:30 - În
căutarea soţului răpit (R)  13:30 -
Destin nedrept  15:00 - Prodanca

si Reghe: Afaceri de familie 16:00
- În spatele aparenţelor  17:30 -
China: Beyond the Clouds  19:00
- Nuntă cu stil   20:00 - Răzbunare
21:00 - Soare, palmieri şi crime
22:00 - Medici în Santa Monica
23:00 - Răzbunare (R)  00:00 -
Medici în Santa Monica (R)

07:45 - Căţelul
detetectiv  09:20 -
Cântecul îngerilor
10:50 - Liga drep-

tăţii: Spargerea de la muzeu  12:15
- Îndrăgostiţi  13:50 - Al 41-lea
preşedinte  15:35 - Dragoste in of-
said  17:20 - Pe platourile de fil-
mare 17:50 - O fată pe bicicletă
19:35 - O chema Sarah  21:20 -
Viziuni întunecate  23:00 - Ray
Donovan  23:55 - În afara legii

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

Sport.ro  10:00 - Ora exactă în
sport  12:00 - Ora exactă în sport
12:10 - Ora exactă în sport  13:00
- Ştiri Sport.ro  13:10 - Ora exactă
în sport  14:00 - Ştiri Sport.ro
14:10 - Ora exactă în sport  15:00
- Stiri Sport.ro  16:00 - Ora exactă
în sport  17:10 - Ora exactă în
sport  18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30
- Marea Ţăcăneală  19:00 - Glory
Super Fight Series: Sergei “The
Russian Mercenary” Kharitonov -
Daniel “The Warrior” Sam  20:00
- Spărgătorii de râs  21:00 - Ora
exactă în sport 22:00 - Rodeo:
Bullriding : Built Ford Tough Se-
ries, Tacoma (R) 23:00 - Rodeo:
Bullriding : Built Ford Tough Se-
ries, Albuquerque (R)  00:00 -
Poker: World Poker Greatest
Shows 20/13, 14 (R)

08:00 - Tenis  10:30
- Raliuri  11:00 -
Tenis  14:00 - Călă-
rie  15:30 - Omnis-
port  15:45 - Tenis

18:00 - Atletism  18:45 - Tenis
22:00 - Tenis 00:00 - Tenis

10:00 - Previziunile
zilei  11:00 - Se în-
tâmplă în România
12:00 - Ştiri  13:00 -
Se întâmplă în Româ-

nia  14:00 - Ştiri  15:00 - Esen-
ţial  17:00 - 100 de minute
18:00 - Ştiri  19:00 - 100 de mi-
nute  20:00 - Subiectiv   21:30 -
Sinteza zilei  23:15 - În gura pre-
sei  01:10 - Sinteza zilei (R)  

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

- Realitatea de la fix  12:00 -
Realitatea de la fix  13:00 - Fa-
brica  14:00 - Lifetime News
15:00 - Lifetime News  16:00 -
Newsroom  18:00 - Realitatea
de la fix  18:30 - Deschide lumea
20:00 - Prime time news  21:00
- Realitatea zilei  22:00 - Jocuri
de putere  00:00 - Realitatea de
la fix

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

09:05 - Cum se fabrică ?   09:30
- Cum se fabrică ?  10:00 - În
Alaska, la înălţime  11:00 - Ma-
şini pe alese  12:00 - Maşini ner-
voase  13:00 - În viteza a cincea
14:00 - Fantom Works  17:00 -
Investiţii imobiliare  17:30 -
Comoara din container  18:00 -
Bagaje la licitaţie  18:30 - Vână-
torii de licitaţii  19:00 - Cum se
fabrică ?  19:30 - Cum se fabrică
?  20:00 - Australia  21:00 - Bear
Grylls  22:00 - Test de supravie-
ţuire în doi  23:00 - Klondike
00:00 - Test de supravieţuire în
doi
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Capacitatea ta de a înţelege

sau a simţi ce vor şi ce gîndesc oamenii
îţi va deschide drumul către o serie de
realizări ce vor face numele tău cunos-
cut.
TAUR (21.04 - 21.05)

Astăzi vei avea senzaţia că dai
prea mult şi primeşti prea puţin. Se mai
întîmplă. Fă ce crezi că se cuvine, în-
cearcă să eviţi dezamăgirile.
GEMENI (22.05 - 21.06)

S-ar putea să te încînte o serie
de posibilităţi ce se ivesc la orizont. De
asemenea, eşti tentat să faci tot felul de
planuri cu cineva la care ţii foarte mult.
. 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu este momentul să fugi
din faţa unei situaţii dificile sau încur-
cate. Eşti nervos din cauza lipsei de bani
şi cheltuielile neprevăzute ce se vor ivi
te vor dezechilibra. 
LEU (23.07 - 22.08)

Te vei găsi într-o situaţie iri-
tantă la serviciu. Nu lăsa pe nimeni să
dea vina pe tine pentru propriile greşeli. 

FECIOARĂ (23.08 - 21.08)
Este posibil să te izbeşti cu

capul de pereţi pe ziua de astăzi. Dacă
dai dovadă de răbdare şi înţelegere vei
obţine mai mult. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Întîlnirile cu alţi oameni şi cu
prietenii îţi vor oferi astăzi satisfacţii ne-
bănuite. Abilitatea ta de a căpăta atenţia
celor din jur te va propulsa.
SCORPION (23.10 - 21.11)

Acum eşti cît se poate de sen-
sibil şi vulnerabil, dar în mod paradoxal
sentimentele tale te pot face să îţi des-
coperi adevăratul talent sau adevărata
menire. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Reacţiile tale emoţionale te
vor arunca într-un cazan cu apă cloco-
tită. Poate că vei răni sentimentele cuiva
fără ca măcar să-ţi dai seama. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vei putea obţine un cîştig din
punct de vedere profesional dacă ştii
cum să procedezi. Caută acele oportu-
nităţi care te pot conduce către succes.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Petrecerile din casa ta vor fi
ocazii la care toată lumea se va simţi
bine. Ar fi bine să-i inviţi pe cei care pot
anima discuţiile cu replici inteligente.
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Nu este o zi favorabilă pen-
tru a cere un împrumut sau o favoare.
Va trebui să ai grijă de situaţia ta finan-
ciară şi să te descurci cu bugetul pe care
îl ai.

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 - Jocul asasinilor
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Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel cu mintea
ischemică şi fără ouă şi-a tras
gaşcă nouă. Pe lângă rozător s-a
aciuat un fost patron de televi-
ziune. Din gaşcă mai face parte
şi un oşan patron de complex
turistic, care se vrea foarte rus-
tic. Ultimul din gaşca lui Casto-
rică este un fost ziarist cu
pretenţii de mare vedetă, chel,
dar bărbos şi la nas tot timpul
prăfos. Gaşca se declară justi-
ţiară, dar are tot mai multe pro-
bleme de natură penală. Zilele
trecute, patronul de complex tu-

ristic rustic, ce se credea cel mai
mare flăcău, a fost săltat de DII-
COT Bacău. Astfel în gaşca
Castorială au mai rămas doar
trei şi tot timpul se întreabă care
urmează dintre ei. Timpul va
demonstra ce netrebnică este
gaşca. Până la urmă fiecare va
ajunge unde va merita, adică va
înfunda puşcăria. În frunte cu
Castorică cel complexat de do-
tarea sa anemică, devenit un
adevărat maestru al calomniilor,
şantajelor, denunţurilor şi chiar
al autodenunţurilor.

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

au mai rămas trei.
Care urmează dintre ei?

După rezultate destul de
bune la prima sesiune de
Bacalaureat, când a fost

obţinută o promovabilitate de
63,95%, la cea de a doua sesiune,
care s-a desfăşurat recent, promo-
vabilitatea a fost de doar 22,95%.
Pe licee, promovabilitatea cea mai
bună a avut-o Colegiul Naţional
“Mihai Eminescu”, în timp ce în
cazul a două licee niciun candidat
nu a reuşit să îşi ia Bac-ul.

Potrivit datelor furnizate de
Inspectoratul şcolar Judeţean Satu
Mare, promovabilitatea la cea de a
doua sesiune de Bacalaureat din acest
an în judeţ a fost de 22,95%. Astfel,
din totalul celor 952 de candidaţi în-
scrişi, s-au prezentat doar 767, în
timp ce 185 au fost absenţi. Dintre
cei care au susţinut probele de baca-
laureat, 591 de candidaţi, reprezen-
tând peste 77%, au fost declaraţi
respinşi. Dintre aceştia, 136 au avut
aceeaşi soartă deşi au luat la exame-
nele susţinute în toamnă note mai
mari de cinci, dar insuficiente pentru
a fi declaraţi promovaţi. În cele din
urmă, doar 176 de candidaţi, repre-
zentând 22,95%, au fost declaraţi
admişi la Bac-ul de toamnă. Pe
tranşe de medii, 152 dintre candida-
ţii admişi au luat note cuprinse între
6 şi 6,99, în timp ce 19 au luat note
între 7 şi 7,99, iar cinci între 8 şi
8,99. Niciun candidat nu a reuşit să
obţină o notă mai mare de 8.

În ceea ce priveşte promo-
vabilitatea pe licee, pe primul loc în
judeţul Satu Mare se află Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu” cu
75%. Pe locul secund se află Liceul
Teologic Romano-Catolic “Ham
Janos”, cu o promovabilitate de
57,14%, poziţia a treia fiind ocupată
de Liceul Teoretic German “Johann
Ettinger” cu 42,86%. De remarcat
că şi la această sesiune, Liceul Teh-
nologic Ardud şi Liceul Tehnologic
“Traian Vuia” au avut promovabili-
tate “zero”, în timp ce cu promovabi-

litate foarte mică au fost înregistrate
Liceul Tehnologic Construcţii Ma-
şini “Unio” (4,17%), Liceul Teologic
Ortodox “Nicolae Steinhardt”
(6,67%) şi Liceul Tehnologic “Ghe-
orghe Bariţiu” Livada cu 7,14% pro-
movabilitate.

Afişarea rezultatelor se va
face azi la centrele de examinare
până la ora 12.00. Între orele 12.00
şi 16.00, cei nemulţumiţi vor putea
depune contestaţii, iar rezultatele fi-
nale după rezolvarea acestora vor fi
afişate în data de 4 septembrie.

Promovabilitate de aproape 23%
la Bac-ul de toamnă
8Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” este în frunte cu o
promovabilitate de 75%

Un accident mortal de
muncă a avut loc sâmbătă după-
amiază în localitatea Tătărăşti,  care
s-a soldat cu decesul unei persoane.
La faţa locului s-au deplasat poliţi-
ştii Serviciului de Investigaţii Cri-
minale, criminaliştii, poliţiştii
Secţiei 4 Poliţie Rurală Beltiug, un
echipaj al ambulanţei, respectiv in-
spectorii din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă (ITM) Satu
Mare. Medicii sosiţi la faţa locului
n-au mai putut face nimic decât să
constate decesul lui Nicolae A., în
vârstă de 53 de ani. Din primele cer-
cetări, oamenii legii au stabilit fap-
tul că victima s-a electrocutat în
timp ce efectua lucrări de racordare
a apei la atelierul societăţii la care
lucra. Cercetările în acest caz conti-

nuă pentru a se stabili cu exactitate
cauzele care au dus la decesul bărba-
tului şi dacă acesta şi-a luat măsurile
de protecţie. 

Un alt accident de muncă
s-a produs sâmbătă în incinta unei
societăţi comerciale din municipiul
Satu Mare. La faţa locului s-au de-
plasat poliţiştii Biroului de Investi-
gaţii Criminale care au constatat
faptul că în timpul transportării
unui raft metalic cu un autostivui-
tor a rezultat accidentarea lui Sza-
bolcs F., în vârstă de 27 de ani,
angajat al societăţii respective, care
a suferit o contuzie la genunchiul
drept. Victima a fost transportată la
Spitalul Judeţean Satu Mare în ve-
derea acordării de îngrijiri medicale.  

Pavel Prodaniuc 

TRAGEDIE LA TăTăRăşTI
un bărbat a murit
electrocutat la locul de muncă

FLORIn DuRa

REZULTATE. Trei din patru candidaţi au picat Bac-ul de toamnă

Hoţ de păsări
prins la Giungi

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Ru-
rală Beltiug au fost sesizaţi vineri dimi-
neaţă prin Sistemul Naţional de
Urgenţă 112 că în satul Giungi, în
noaptea de joi spre vineri, autori necu-
noscuţi au pătruns în gospodăria lui
Maria M., de unde au furat zece păsări
de curte în valoare de 500 lei. În urma
verificărilor, poliţiştii au reuşit identi-
ficarea autorului, acesta fiind Iosif  K.,
în vârstă de 41 de ani. Prejudiciul a fost
recuperat în proporţie de 20% şi resti-
tuit părţii vătămate.  Totodată, poliţi-
ştii ardudeni au stabilit sâmbătă faptul
că Iosif K., în cursul zilei de joi, în timp
ce se afla pe strada Petofi Sandor, din
oraşul Ardud, a furat bicicleta lui An-
drea P., iar prejudiciul în valoare de
300 lei a fost recuperat. Iosif K. este
cercetat în stare de libertate sub aspec-
tul săvârşirii infracţiunii de furt califi-
cat.

Pavel Prodaniuc 

Centrul Medical Oftalmologic Vitreum angajează asistentă medicală.
Informaţii la telefon  0751.115.796.

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş că a început
execuţia lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de distribuţie
a apei potabile şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş pe străzile:

Valea Cerbului, Morii, Oaşului, Pieţii, Unirii,
Mesteacănului, Gării, Turului.

Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-
fortul cauzat populaţiei.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL
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