
mai multe intervenţii,
timp mai scurt de reacţie

pag. 4

intelectualii lui Băsescu au eşuat
lamentabil în politică. După ce
au fost marginalizați în PDL, în

fața oligarhilor de partid ( tip Blaga,
Videanu , Falcă sau Olteanu), ei au
fost alungați din PMP.  Îşi găsiseră
refugiu într-un nou partid
prezidențial, pentru a fi mai aproape
de Traian Băsescu. Dar Elena Udrea
a reuşit recordul ca, într-o perioadă
de nici un an, să-i arunce din partid.
Mai întâi, profesorul clujean Adrian
Papahagi a părăsit partidul ,
susținând că nu se mai regăseşte în
PMP, pentru ca apoi, Teodor Ba-
conschi să plece, boscorodind-o pe
Elena Udrea. Puciul pus la cale pen-
tru răsturnarea lui Cristian Diaco-
nescu din poziția de candidat la
prezidențiale, după ce Băsescu a de-
clarat că este cel mai în măsură să
ocupe fotoliul de la Cotroceni, a
umplut paharul în rândurile oame-
nilor cu carte din PMP. Europarla-
mentarul Cristian Preda a pus în
discuție demiterea din funcția de şef
de partid a Elenei Udrea, în timp ce
Baconschi a postat pe Facebook un
comentariu extrem de dur referitor
la lupta electorală, cu accente vio-
lente, dar subliminale, la adresa
blondei de la Cotroceni. 

continuare în pagina 2
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Reducerea consumului de
carburant, o mare ţeapă

Olimpia ar putea întâlni într-
un meci amical fosta campioană a
României, CFR Cluj. Partida ar urma
să se joace la Satu Mare pe 6 septembrie.
Este practic un week-end liber pentru
ambele formații. Olimpia stă în etapa a
2-a a ligii a 2-a iar în acelaşi sfârşit de
săptămână liga 1 ia o pauză deoarece
echipa națională e angrenată atunci în

campania de calificare la Europenele
din 2016. Preşedintele Comitetului di-
rector, ionică Câmpan, a confirmat că
90% acest amical e perfectat. ” Mai
avem de pus la punct nişte detalii. Cred
că ar fi un eveniment deosebit şi pentru
echipa noastră şi pentru suporteri”, a
spus oficialul galben-albaştrilor.

SPORT - pag. 11

LiGA A 2-A
olimpia ar putea juca un amical
cu CfR Cluj
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fenomen
Angajaţii mAI

continuă să
plece din sistem

Capii reţelei de trafic
de droguri, arestaţi pag. 5

Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a declarat, joi, la Suceava că
se fac demersuri ca până la sfârşitul
acestui an să poată fi daţi bani cadrelor
didactice din preuniversitar pentru a-
şi putea cumpăra cărţi şi pentru a par-
ticipa la conferinţe, precizând că aceste
sume vor fi din fonduri europene. Pri-
copie a declarat, la festivitatea de des-
chidere a lucrărilor Congresului
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România, dar şi într-o conferinţă de
presă, că Ministerul Educaţiei doreşte

să reintroducă acel drept pe care l-au
pierdut cadrele didactice, respectiv
acordarea unei sume de bani, echiva-
lentul a 100 de euro, pentru a-şi cum-
păra materiale didactice. Pricopie a
spus că până la sfârşitul anului, printr-
un proiect finanţat din fonduri struc-
turale, se doreşte ca profesorii să poată
primi o anumită sumă de bani pentru
achiziţionarea de cărţi şi reviste, abo-
namente la diferite site-uri specializate
sau reviste specializate, dar şi pentru
participarea la conferinţe.

Dascălii vor primi bani pentru
materiale didactice

pag. 3
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSZET
INTERVENŢII CAZANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

cliNicA
SfâNtUl ANtoN

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe stomatologice
NON-STOP

Azi este
Vineri, 22 august  2014

ziua 234 a anului

“Niciodată nu întrerupe un duș-
man atunci când face o greșeală.”

(Napoleon Bonaparte)

Soarele răsare la 6 și 27 minute,
apune la 20 și 9 minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Mc. Agatonic,
Zotic, Zinon, Teoprepie, Achin-
din și Severian (Post)
romano - catolic - Sf. Fc. Maria,
Regină
greco - catolic - Sf M Agatonic,
Antuza, Zotic, Irineu și Or

1968 - Papa Paul al VI-lea
ajunge la Bogota. A fost prima
vizită a unui papă în America
Latină.

REPERE CULTURALE
“Şoapte în Bucureşti” de Kiki Skagen Munshi

TEODOR CURPAş

Fără a avea pretenţii de cu-
noscător, cred că romanul “Şoapte
în Bucureşti”, a sensibilei Kiki Ska-
gen Munshi, este altceva faţă de
ceea ce citim de obicei. “Râurile”
sale lucide se întorc la izvoare, atât
ca fond cât şi ca formă. Un fond
modelat după sufletul său preaplin
de iubire. După două săptămâni de
România nu-şi poate da seama cum
e Bucureştiul. Spune că-l aseamănă
unui oraş închis, mut,  gol. Lungile
bulevarde sunt străjuite de clădiri
masive care au la parter magazine,
dar, deşi au firmă, nu au nimic în vi-
trine... ferestre şi balcoane închise
cu geam, cu folie de plastic sau cu
altceva. Ici-colo se văd ghivece cu
flori... Sunt oameni aici, dar oraşul
pare nelocuit. Sunt umbre mişcă-
toare şi tăcute, iar dacă vorbesc, par

de fapt că şoptesc...
Asta era în august 1983,

când autoarea, diplomat de carieră,
era directoare a Bibliotecii Ameri-
cane din Bucureşti, deschisă cu 11
ani în urmă. Relaţiile cu SUA erau
bune şi România beneficia de un
volum de schimburi comerciale de
908 milioane de dolari în 1987. Ştia
bine autoarea că în 1980 s-au împli-
nit 100 de ani de când s-au stabilit
relaţiile diplomatice dintre cele
două ţări. Din 1981 se înregistrează
o deterioare a raporturilor bilaterale
(după interpretarea “specială” a
drepturilor omului în cadrul celor
ce conduceau la Bucureşti) şi de aici
complicaţiile reînnoirii de către Se-
natul SUA a clauzei naţiunii celei
mai favorizate acordată României. 

De fapt în 1988, partea
română renunţă unilateral la primi-
rea ei. Kiki Skagen Munshi a con-
dus Biblioteca Americană din
Bucureşti 4 ani, cu o extindere în
creştere de peste 1.500 de vizitatori,
conducerea ţării încercând să arate
că relaţiile se desfăşoară totuşi nor-
mal. Aici se organizau conferinţe,
expoziţii de artă, proiecţii de filme,
întâlniri ale scriitorilor (americani
şi români), se împrumutau cărţi,
discuţii ştiinţifice - o atmosferă li-
beră pentru schimbul de idei. Evo-
luţia pozitivă în activitatea
Bibliotecii Americane s-a datorat
personalităţii şi interesului autoarei,
aşa cum spune în Cuvânt înainte
Dinu C. Giurescu. 

Prin anii ‘80 a fost “siste-
matizarea urbană”, când în Capitală

o serie de străzi, biserici, monu-
mente au fost dărâmate pentru a se
construi standard. Autoarea a fost
martoră la acestea (Mănăstirea Vă-
căreşti, Mihai Vodă- biserică şi tur-
nul clopotniţei au fost mutate după
blocurile cu zece etaje etc.). A văzut
cum echipe întregi se străduiau să
dărâme clădirile “Aşezămintelor
Brâncoveneşti”, şi totul după “Am
primit ordin!”.

Autoarea a lucrat în
Atena, ca ataşat de presă, iar în
1990 a revăzut Capitala şi prima
lună de “libertate”. Va lucra doi ani
la Washington, la Agenţia de Infor-
maţii a SUA, unde se traduceau lu-
crări (neştiinţifice) şi în română şi
turcă. După 1992 lucrează în Sierra
Leone şi la New Delhi (India), ca
din 2002 să revină la Ambasada
din Bucureşti. A ajutat la reamena-
jarea Muzeului Theodor Aman şi
două expoziţii temporare la Mu-
zeul Ţăranului Român. Teza ei de
doctorat coincide cu interesul pen-
tru trecutul românilor: “România
văzută de artişti-călători, de la 1742
la 1871”, susţinută la Universitatea
din Bucureşti, devenind “doctor în
istorie”. Concluzia lui Dinu C.
Giurescu este clară. A fi diplomat
înseamnă a-ţi face meseria oriunde
în lume unde eşti trimis de Minis-
terul de Externe. 

În romanul de faţă, Kiki
Skagen Munshi aşează oameni şi
locuri, evenimente şi simţăminte,
alături de puternice trăiri sufleteşti,
care nu se pot şterge cu buretele.
Aici întâlnim crâmpeie din vieţile

unor oameni, vieţi intercalate prin-
tre propriile lor poveşti. Sunt frân-
turi ale multor convorbiri avute cu
prieteni şi cunoştinţe din România,
exact cum ar fi împărtăşit din
amintirile lor, cu atâta largheţe şi
simplitate. Centrul îl creează as-
pectele din viaţa lui George Mun-
tean, născut la Bilca, dar nu poate
uita, devenind o rană vie, pierderea
Bucovinei de Nord. Multe lucruri
a aflat autoarea de la soţia lui Ge-
orge, Adela Popescu, destăinuindu-
i din experienţa sa. Prin ea l-a
cunoscut pe Marian Olaru, direc-
torul Liceului “Hurmuzachi”. De
la câţiva astfel de oameni a aflat
prin ce au trecut ei în Bucovina  în
timpul celui de al Doilea Război
Mondial, despre politicile lui
Ceauşescu. Personajele nu sunt
reale, nici întâmplările, doar o
simplă excepţie, cum spune autoa-
rea: caii. Ei sunt adevăraţi şi lor le
dedică romanul: Haiduc, Hi-
dalgo, Ropot, Igor, Bufon, So
Brave, Blaze şi altora “care s-au în-
ţeles cu mine de-a lungul anilor în
care i-am tot necăjit”. Este acesta
şi un cuvânt de mulţumire al au-
toarei. 

Romanul aparţine Editu-
rii “Compania” (2014) şi cu-
prinde, în 355 de pagini, Cuvânt
înainte, de Dinu C. Giurescu,
Mulţumirile autoarei, partea I
“Cocktail la ora şapte”, partea a II-
a “Ellen la Bucureşti” şi Epilog. Vă
recomand o lectură uşoară, plă-
cută, relaxantă şi utilă. Ne regăsim
fiecare în episoadele cărţii! 
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„Neamul prost s-a cocotat pe pla-
touri, pe functii ministeriale, pe can-
didaturi la presedintie. Tot ce era mai
obscur, mai necioplit si mai fals a
iesit la luminile rampei. Incultura e
trendy. Arivismul, un succes invidiat.
Orice tarfa da lectii poporului
roman. Un sfert din acest popor a
emigrat”, scrie cu amărăciune, Ba-
conschi.  Adevărul este că acești ci-
raci credincioși ai președintelui au
crezut că vor avea partidul lor. Cel
puțin așa le-a promis Băsescu. Drept
urmare, au părăsit PDL și au trecut
la construcția PMP. Au obținut
funcții, și-au pus oameni în teritoriu.
Așa au ajuns să creadă că acesta e par-
tidul lor. Dar Elena Udrea le-a năruit
visele. Cum a ajuns în partid, l-a tre-
cut pe linie moartă pe Eugen Tomac,

cel care a muncit la construcția
formațiunii, i-a scos din schemă pe
toți intelectualii partidului și și-a pus
oamenii  prin toată țara. Udrea și-a
construit o clientelă personală fără
precedent în alt partid. Adică, o
formațiune întreagă pusă la
dispoziția unei singure persoane. Așa
s-a ajuns ca doar în câteva zile, printr-
o mobilizare exemplară, toate
organizațiile din țară să-l boicoteze
pe Cristian Diaconescu, ca apoi să-l
execute politic. După ce s-a văzut cu
sacii în căruță, Udrea se duce la Co-
troceni să primească binecuvântarea
lui Traian Băsescu. Oare ce poate
face în această situație președintele,
care face toate mofturile Elenei? A
vrut un partid, l-a avut, acum vrea o
candidatură, cine i se opune?

Ura față de intelectuali în PMP
urmare din pagina 1

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

Pentru anunţurile de mediu, la mica publicitate,
Gazeta de Nord-Vest acordă 

o reducere de 25%.

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

ȘCOALA SĂTMĂREANĂ 
La cererea telespectatorilor, Nord
Vest TV va difuza ediţia din data
de 13.06.2014
Lumea teatrului privita din perspec-
tiva omului de cultură Ioan
Gavrilaș. Emisiunea din această săp-
tămână îl readuce pe micul ecran pe
binecunoscutul om de cultură,
umorist, poet și redactor radio Ioan
Gavrilaș, care împreună cu Felician
Pop, directorul Centrului Judeţean
de Promovare a Culturii din Satu
Mare, vor pătrunde în lumea actori-
cească.  Vă invităm astăzi de la ora
16:00 la o ediţie încărcată de bucu-
ria revederii cu camera de filmat și
cu oamenii dragi lui. Cu un deosebit
simţ al umorului, Ioan Gavrilaș a
fost mereu îndrăgit de publicul săt-
mărean fiind printre cei care au avut
contribuţii remarcabile în promova-
rea culturii sătmărene.

NORD VEST TV CINEMA
DOCUMENTAR: “Povestea vie-

ţii 2”, astăzi, de la ora 18:00 pe
NORD VEST TV 
Partea a doua a documentarului
“Povestea vieţii 2” vă invită să desco-
periţi continuarea călătoriei în care
lumea vieţuitoarelor dezvăluie pla-
nul și scopul existenţei noastre. 

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN 
OFERTA “GOLDIŞ” 2014-2015
Prof. univ. dr. GAVRIL ARDE-
LEAN-prorector  și director al Uni-
versităţii de Vest VASILE GOLDIŞ
ARAD - Filiala Satu Mare, conf. dr.
Mircea Teodoru - prodecan al Fa-
cultăţii de Ştiinţe Economice și lect.
dr. SIMONA MACARIE - respon-
sabil Specializarea PEDAGOGIE,
ne vor prezenta în ediţia specială a
emisiunii UNIVERSITARIA , di-
fuzată astăzi la NORD VEST TV ,
de la ora 20.45, informaţii detaliate
referitoare la oferta universitară
GOLDIŞ 2014 - 2015. Realizator:
Dumitru Ţimerman.
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Reducerea consumului de carburant, 
o mare ţeapă
8 Reductoarele de combustibil vândute pe internet nu sunt eficiente şi, mai mult decât atât, afectează unele sisteme
ale autoturismelor

Profitând de creşterea galo-
pantă a preţului carburanţilor,
pe internet au apărut în ultima

perioadă tot mai multe site-uri care
vând aşa-zisele reductoare de com-
bustibil, fie că este vorba despre mag-
neţii inteligenţi, fie despre pastilele
minune care se pun în rezervor. Cei
care le vând susţin că acestea reduc
garantat consumul de carburant de
până la 30%, indiferent dacă este
vorba despre benzină sau motorină.
În realitate, sătmărenii care deja le-
au încercat afirmă că nu este nici pe
departe adevărat, iar mecanicii auto
sunt de părere că aceste reductoare,
în special pastilele, pot afecta serios
anumite sisteme ale autoturismelor
cum ar fi pompa de combustibil sau
chiar motorul. Mai mult decât atât,
atunci când cei nemulţumiţi doresc
să facă reclamaţii sau să returneze
produsul, nu mai au cu cine sta de
vorbă deoarece tranzacţiile se fac ex-
clusiv pe internet sau la telefon. 

Reclamă mincinoasă
“Eşti în căutarea unei me-

tode prin care să plăteşti cu până la
22% mai puţin pentru combustibilul
pe care-l consumă maşina ta şi nu do-
reşti să cheltuieşti mii de euro pe echi-
pamentele necesare? Ei bine, se pare că
unii au găsit soluţia: magneţi xPower
Magnetic Fuel Saver. Întregul feno-
men de funcţionare a aparatului se ba-
zează pe procesul de ionizare prin
rezonanţă - îndepărtează lanţurile de
hidrocarburi din combustibil şi îmbu-
nătăţeşte amestecul cu lanţurile de oxi-
gen, pentru o ardere mai completă”, se
arată într-un anunţ postat în ultimele
zile pe internet. Costul acestui dispo-
zitiv este de aproximativ 300 de lei. 

Cei interesaţi trebuie să ştie
însă că, potrivit specialiştilor, acest
proces de ionizare este, practic, impo-
sibil. Altfel spus, revoluţionarul pro-
dus e doar o ţeapă clasică. Până şi
celebrii băieţi de la „Mythbusters”, de
pe Discovery, au demonstrat că dispo-
zitivul are eficienţă “0”, situaţie în care,
vorba unui client, singura economie
făcută a fost cea la ţigări, după ce a dat
banii aiurea pe magneţi.

Unul dintre sătmărenii care
şi-a achiziţionat un astfel de sistem
confirmă părerea specialiştilor. “Am
luat şi eu două astfel de sisteme pentru

a vedea care este ideia. Eficienţa lor
este practic zero. Cel puţin eu nu am
constatat că mi s-ar fi redus măcar cu
10%  consumul de carburant, deşi le-
am încercat atât pe un benzinar cât şi
pe un motor diesel. Cert este că cei
care vând aşa ceva nu mai răspund la
telefoane. Ba mai mult, după ce le dai
numărul de telefon îţi dau block pe
telefon şi nu mai ai cu cine să vorbeşti
după ce cumperi. Eu zic să nu luaţi şi
voi ţeapă”, ne-a declarat sătmăreanul.
Un alt sătmărean care se află în aceeaşi
situaţie este de părere că dacă aceste
dispozitive erau eficiente erau montate

încă din fabrică. “Îmi este greu să cred
că cei care fabrică maşini sunt atât de
proşti încât nu ştiu de ele. Dacă ar fi
eficiente le-ar monta ei pe maşini pen-
tru că şi ei urmăresc reducerea consu-
mului cât mai mult cu putinţă”, ne-a
spus acesta.

Înainte de a achiziţiona un
astfel de produs, este important de
ştiut că ele au fost interzise de la vân-
zare în Statele Unite încă din august
2006 pentru reclamă mincinoasă. Fe-
deral Trade Commission, autoritatea
americană care protejează consumato-
rii, a interzis producerea şi vânzarea
dispozitivelor magnetice de reducere
a combustibilului.

Pastilele minune
O altă metodă de aşa-zisă

economie la consumul de carburant
a apărut mai recent pe piaţa din Ro-
mânia. Este vorba despre celebrele
pastile minune care se introduc în re-
zervor şi care reduc consumul de car-
burant cu până la 30%. “Vând pastile
care se introduc în rezervor la maşină
şi care reduc consumul de combusti-
bil cu până la 30%. De asemenea,
acest catalizator prelungeşte viaţa
motorului şi creşte puterea acestuia,
iar pentru faptul că arderea se face
mai complet şi mai eficient se reduc
emisiile de noxe cu până la 75%. Pro-
dusul este original, patentat, fabricat
în SUA şi a fost testat de instituţii de
specialitate dovedindu-şi eficienţa”, se
arată într-un alt anunţ postat pe unul
dintre site-urile cu anunţuri de vân-
zare. Însă în loc să dea un număr de
telefon, cel care a postat acest anunţ
a lăsat doar o adresă de Skype. Preţul
unei pungi cu 20 de pastile este de 7
euro. 

Potrivit celor care le vând,
se pun câte trei-patru pastile la un
plin de rezervor şi garantează, cel
puţin verbal, reducerea consumului.

La fel ca şi în cazul celor care vând
dispozitivele cu magneţi, nici cei cu
pastilele nu-şi lasă prea multe date de
contact. Dacă sunt nemulţumiţi de
eficienţa pastilelor, aceştia nu au de la
cine să ceară socoteală. Cei care le-au
folosit până acum, şi nu sunt puţini,
au contraindicat pe forumurile de pe
internet folosirea lor. “Nu a scăzut
deloc consumul de carburant. Mi-am
luat ca prostul trei pungi, dar nu au
nicio eficienţă. Aşadar, nu vi le reco-
mand. Eu nu le mai folosesc şi sper că
nu voi avea probleme la maşină”, a
postat cineva pe un forum cu nick-ul
Alexandru.

Nu doar că nu econo-
miseşti, dar şi cheltui
mai mult

Cei care au testat aceste sis-
teme spun cât se poate de răspicat că
nu sunt eficiente, în ciuda reclamelor
care apar uneori chiar şi în mail-urile
sătmărenilor. Potrivit acestora, nu
numai că nu au reuşit să economi-
sească la consumul de carburant, dar
au şi cheltuit în plus. Spre exemplu,
pentru un dispozitiv cu magneţi se
cheltuie circa 300 de lei, dar econo-
mia la carburant este practic nulă.

În ceea ce priveşte pastilele,
pe lângă faptul că nu se înregistrează
nicio reducere la consum, acestea pot
afecta anumite sisteme ale maşinii.
Potrivit mecanicilor auto sătmăreni,
pastilele puse în rezervor pot defecta
pompa de combustibil sau alte dispo-
zitive, defecţiuni care dacă nu sunt
descoperite la timp, pot afecta chiar
şi funcţionarea motorului, ceea ce ar
necesita cheltuieli şi mai mari. Aşa-
dar, sătmărenilor li se recomandă să
folosească sisteme de economisire a
combustibilului mai tradiţionale, şi
anume condusul cu grijă şi fără acce-
lerări bruşte.

FLORIN DURA

ÎNŞELĂCIUNE. Cei care le-au folosit spun că eficienţa acestor dispozitive este nulă

În  data de  22.08.2014 la Cabinet Dr.
Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de   22.08.2014 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  28.08.2014   de la ora 17 :00 la
Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

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 persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
_______________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de  31.08.2014 la Cabinet Dr.
Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 
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
consulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
_______________________________

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, com-
petenţă în ecografie abdominală, eco-
grafie vasculară, ecografie tiroidiană

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie

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

Dr. Revesz Andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri
între  orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Conducerea Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Someş Satu

Mare şi-a prezentat ieri bilanţul de ac-
tivitate pe primele şapte luni ale aces-
tui an. Datele au fost făcute publice
de către şeful ISU Satu Mare, colone-
lul Gheorghe Dan, şi de către purtă-
torul de cuvânt al ISU Satu Mare,
maiorul Aurel Ulici. Cu toate că nu-
mărul intervenţiilor a crescut destul
de semnificativ faţă de aceeaşi pe-
rioadă a anului trecut, crescând şi nu-
mărul persoanelor asistate, timpul
mediu de răspuns s-a îmbunătăţit în
mod evident. 

Mai multe intervenţii
Conducerea Inspectoratului

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Someş Satu Mare, prin colone-
lul Gheorghe Dan, a declarat că în pri-
mele şapte luni ale acestui an s-a
înregistrat un număr de 2.780 de inter-
venţii, dintre care 144 de incendii, 61
de incendii de vegetaţie, 2.317 inter-
venţii S.M.U.R.D., 52 de deplasări în-
toarse din drum, 39 de deplasări fără
intervenţie, 52 asigurarea / supraveghe-
rea zonei de producere  probabilă a si-
tuaţiei de urgenţă, 61 de alte
intervenţii, 14 alarme / alerte false, 32
de alte situaţii de urgenţă – două inun-
daţii, 11 fenomene meteo periculoase,
15 intervenţii pentru asanarea terito-
riului de muniţie neexplodată, o ur-
genţă radiologică, o distrugere
elemente muniţie - respectiv opt inter-
venţii pentru salvarea animalelor. 

Numărul intervenţiilor a
crescut semnificativ la Detaşamentul
Satu Mare, de la 1.276 de cazuri anul
trecut la 1.534 de cazuri în acest an.
Alte creşteri s-au înregistrat la Secţia de
pompieri Negreşti-Oaş, de la 168 anul
trecut la 197 anul acesta, respectiv la
Grupa de intervenţie Tăşnad, de la 222

de cazuri anul trecut la 278 de cazuri
anul acesta. 

Timp mai bun 
de reacţie

Conducerea Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Someş Satu Mare a arătat că s-a
îmbunătăţit timpul mediu de răspuns
la incendii, de la 11,03 minute anul tre-
cut la 10,58 minute în acest an. De ase-
menea, timpul mediu de răspuns al
S.M.U.R.D. s-a îmbunătăţit de la 13,51
de minute anul trecut la 13,42 minute
în acest an. Pe de altă parte, a crescut
numărul persoanelor asistate, de la
2.176 anul trecut la 2.364 în acest an.
“Activitatea inspecţiei de prevenire a
fost planificată, organizată şi desfăşu-
rată potrivit principalelor direcţii de ac-
ţiune şi obiectivelor stabilite la nivelul
Inspecţiei de Prevenire din cadrul
IGSU pentru anul 2014 şi a constat în
acţiuni şi măsuri privind asigurarea res-
pectării reglementărilor în domeniul

prevenirii situaţiilor de urgenţă,
luându-se în considerare rezultatele
analizei situaţiei operative din judeţul
Satu Mare. Măsurile şi acţiunile pre-
ventive adoptate şi întreprinse au ur-
mărit îndeplinirea la un nivel calitativ
optim a dezideratului care stă la baza
întregii activităţi a instituţiei, respectiv
creşterea nivelului de securitate a cetă-
ţenilor, protejarea proprietăţii şi a me-
diului”, a declarat colonelul Gheorghe
Dan. 

Mii de avertismente,
sute de amenzi     

Inspecţia de prevenire a ISU Satu
Mare, prin cei 18 inspectori, a organi-
zat şi executat un număr de 667 de
controale. Verificarea respectării preve-
derilor legale în domeniul securităţii la
incendiu şi protecţie civilă la realizarea
de investiţii, modernizări sau schimbări
de destinaţie, s-a concretizat  prin emi-
terea unui număr de  65 de avize de se-
curitate la incendiu, trei avize de

protecţie civilă, 37 de autorizaţii de se-
curitate la incendiu, 45 de avize la
transportul deşeurilor periculoase, 76
de puncte de vedere şi negaţii. Pe tim-
pul controalelor au fost constatate un
număr de 3.871 încălcări ale actelor
normative ce reglementează activitatea
de apărare împotriva incendiilor şi pro-
tecţie civilă, fiind înlăturate operativ un
număr de 2. 051 nereguli. Privind apli-
carea sancţiunilor contravenţionale, în
perioada analizată au fost aplicate
3.605 avertismente şi 184 amenzi con-
travenţionale, în cuantum de 262.800
de lei.

Nereguli cu duiumul
Printre neregulile constatate pe

timpul activităţilor de prevenire a situa-
ţiilor de urgenţă s-au numărat lipsa au-
torizaţiei de securitate la incendiu; nu
este asigurată dotarea cu mijloace teh-
nice pentru detectarea, semnalizarea
incendiilor, pentru alarmarea persona-
lului şi a utilizatorilor în caz de incen-

diu; la instalaţiile  de stingere a incen-
diilor cu hidranţi stradali se menţin de-
ficienţe; nu sunt asigurate condiţiile
pentru evacuarea personalului medical
şi a pacienţilor în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă, mai ales în cazul
celor care nu se pot deplasa singuri;
unităţile sanitare nu au suficient perso-
nal propriu pentru asigurarea suprave-
gherii permanente, evacuării şi salvării
oamenilor, şi nici mijloace pentru sal-
varea pacienţilor care nu se pot deplasa
singuri; blocarea unor căi de evacuare
secundare; instalaţii electrice defecte,
suprasolicitate sau exploatate necores-
punzător; mijloace de încălzire exploa-
tate cu deficienţe; coşuri de evacuare a
fumului necurăţate periodic şi neizolate
faţă de materialele combustibile din
structura podului; lipsa dotării cu mij-
loace tehnice în vederea asigurării inter-
venţiei, respectiv neorganizarea apărării
împotriva incendiilor, neactualizarea
planurilor de evacuare în situaţii de ur-
genţă. Iar exemplele ar putea continua. 

CIPRIAN BÂTEA

Mai multe intervenţii, timp mai scurt 
de reacţie
8 Pompierii sătmăreni şi-au îmbunătăţit timpul mediu de răspuns la incendii, în timp ce numărul persoanelor
asistate a crescut

BILANŢ. Conducerea ISU a prezentat ieri activitatea pe primele şapte luni ale anului

Consiliul Naţional al Elevi-
lor organizează, în data de 16 septem-
brie,  proiectul “Ministru pentru o zi”,
împreună cu Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul Tineretului şi
Sportului, Ministerul Apărării Naţio-
nale şi Departamentul pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de
Afaceri şi Turism. Scopul programu-
lui îl reprezintă conştientizarea res-
ponsabilităţilor unui lider cu atribuţii
la nivel naţional şi înlăturarea barie-
relor de comunicare dintre elevi şi
mediul decizional, Consiliul Elevilor

consolidându-şi astfel poziţia de for
consultativ în cadrul sistemului edu-
caţional. La acest proiect se pot în-
scrie elevii din întreaga ţară care îşi
doresc să contribuie la îmbunătăţirea
politicilor educaţionale şi de tineret,
înscriindu-se printr-o aplicaţie, până
la data de 31 august 2014, pe plat-
forma suport a Consiliului Naţional
al Elevilor, Wedu.ro.  

În ceea ce priveşte cazarea şi
transportul, acestea vor fi suportate
de organizatori, participanţii asigu-
rându-şi doar masa. Pentru fiecare

secţiune disponibilă va fi anunţat un
singur câştigător, în termen de maxi-
mum 10 zile de la finalizarea perioa-
dei de înscrieri. Evaluarea aplicaţiilor
va fi făcută de către o comisie mixtă
formată din doi reprezentanţi ai Bi-
roului Executiv CNE, doi reprezen-
tanţi ai ministerelor şi un consultant
extern. Proiectul “Ministru pentru o
zi” reprezintă oportunitatea elevilor
de a deţine controlul pentru o zi, de a
schimba locul elevului cu al unui mi-
nistru.

Pavel Prodaniuc        

Înscrieri ale elevilor pentru proiectul “Ministru
pentru o zi”

Un număr de şapte per-
soane, patru din municipiul Satu Mare
şi trei din judeţ, s-au prezentat ieri la
audienţele susţinute de către subpre-
fectul Altfatter Tamas. Principalele
probleme prezentate subprefectului au
fost legate de relaţiile dintre vecini pri-
vind imobile şi terenuri, precum şi de
fond funciar. “Este de remarcat cazul
doamnei I.V.M. din municipiul Satu
Mare care a solicitat sprijin pentru a lă-
muri motivele pentru care i se reţin
lunar 133 de lei, în continuare, din
pensia de urmaş pentru care este în-
dreptăţită şi dacă acest lucru va mai
continua. Subprefectul i-a transmis
faptul că în data de 19 august Guver-

nul României a decis să acorde amni-
stie fiscală pentru pensionarii ale căror
pensii au fost calculate greşit din cauza
unor erori ale funcţionarilor. După ve-
rificări, Instituţia Prefectului va comu-
nica petentei situaţia în care se află.
Pentru restul problemelor prezentate,
subprefectul a solicitat cetăţenilor să
depună memorii  scrise  în care să-şi
prezinte problemele, anexând docu-
mente în sprijinul celor sesizate şi care
vor fi  analizate de personalul institu-
ţiei  în vederea rezolvării în cel mai
scurt timp posibil”, se arată într-un co-
municat de presă remis de Instituţia
Prefectului. 

Pavel Prodaniuc

Şapte persoane la audienţele susţi-
nute de subprefectul Altfatter Tamas

Episcopul-vicar al Mara-
mureşului şi Sătmarului, PS Iustin Si-
gheteanul, se va afla sâmbătă din nou
în judeţul Satu Mare. Cu această oca-
zie, Preasfinţia Sa va ajunge în locali-
tatea Gelu la ora 10.30, urmând ca de
la ora 10.45 să aibă loc slujba de sfin-

ţire a capelei cimitirului. La slujba pe
care o va oficia PS Iustin Sigheteanul
vor participa şi un sobor de preoţi şi
diaconi în frunte cu protopopul or-
todox de Carei, Marian Crainic şi
preotul paroh Marius Bota. Apoi, la
finalul slujbei, Preasfinţia Sa va rosti

un cuvânt de învăţătură. Preotul
paroh din Gelu, Marius Bota, pre-
cum şi Consiliul parohial, îi invită pe
toţi credincioşii să participe la acest
moment înălţător din viaţa spirituală
a localnicilor. 

Pavel Prodaniuc

PS Iustin Sigheteanul va sfinţi capela cimitirului
din Gelu
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Patru din cei 17 membri ai
grupării specializate în trafic
de droguri destructurată

miercuri de organele abilitate au
fost arestaţi ieri după ce au fost pre-
zentaţi Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Satu Mare. Este vorba
despre un bărbat cu dublă cetăţe-
nie, germană şi italiană, precum şi
trei membri ai grupării din judeţul
Satu Mare. Ceilalţi 13 vor fi cerce-
taţi deocamdată în stare de liber-
tate. 

29 de zile de arest
Cei patru suspecţi au fost

aduşi cu duba Poliţiei la Tribunalul
Satu Mare unde au ajuns în jurul
orei 11.00. Este vorba despre italia-
nul Sabino Zappatore şi sătmărenii
Attila Zsolt Orosz, Zoltan Fatyol şi
Adrian Cristian Rusu, care sunt acu-
zaţi de constituire de grup infracţio-
nal organizat şi de trafic
internaţional de droguri de risc.
După ce au coborât din maşina Po-
liţiei, o parte dintre ei au declarat că
sunt nevinovaţi. Întrebaţi de ce cred
că au fost aduşi la Tribunal, ei au răs-
puns că “poliţiştii ne-au adus doar
într-o plimbare”. Pe holul Tribuna-
lului s-au aflat şi câteva dintre rudele
celor reţinuţi. Două dintre mătuşile
unuia dintre aceştia au declarat că
sunt convinse că nepotul lor, care a
rămas orfan de mamă, este nevino-
vat şi că speră ca Justiţia să le facă
dreptate.

După ce au fost prezentaţi
magistraţilor, aceştia au decis aresta-
rea celor patru pentru o perioadă de
29 de zile. Iniţial, au mai fost reţinuţi
pentru 24 de ore şi alţi trei sătmă-

reni, însă aceştia au fost eliberaţi
după perioada de reţinere şi, alături
de ceilalţi zece din grupul de 17, vor
fi cercetaţi în stare de libertate. 

Culturi de canabis 
la Carei şi Tăşnad

După cum se ştie, procuro-
rii  Direcţiei de Investigare a Infrac-
ţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism
(D.I.I.C.O.T.) –  Biroul Teritorial
Satu Mare împreună cu poliţişti din

cadrul Serviciului de Combatere a
Criminalității Organizate Satu
Mare, având suportul de specialitate
al SRI - Direcția Județeană de
Informații Satu Mare, au destructu-
rat o grupare infracțională speciali-
zată în traficul internațional de
droguri de risc, pe ruta Italia - Ro-
mânia. Din probele administrate în
cauză, rezultă suspiciunea rezona-
bilă că gruparea e formată din 17
membri, între care se află şi un băr-
bat cu dublă cetăţenie – germană şi
italiană, suspectat de aducerea dro-

gurilor din Italia în România.
În cursul zilei de miercuri,

au fost declanşate în mod simultan
22 de percheziţii în judeţul Satu
Mare, judeţul Sălaj şi în municipiul
Bucureşti, la domiciliile unor per-
soane suspectate atât de trafic in-
ternaţional de droguri de risc, cât
şi de comercializarea de produse
susceptibile de a avea efecte psi-
hoactive, altele decât cele prevă-
zute de actele normative în vigoare.
În urma perchezițiilor au fost ridi-
cate 10 gr. Canabis,15 gr. haşiş, 159

de plicuri cu pulbere albă, 1.010
gr.pulbere albă, o râşniţă, două
pipe, două cântare, un pistol, un
laptop, 2 HDD, 18 telefoane mo-
bile, 20 cartele telefonice şi diferite
sume de bani. 

Totodată au mai fost iden-
tificate şi două culturi de canabis
(una indoor şi una outdoor –
conținând 9 plante de canabis), în
zona Carei - Tăşnad, de unde pro-
vine marea majoritate a membrilor
grupării de trafic de droguri des-
tructurată. 

FLORIN DURA

Capii reţelei de trafic de droguri, arestaţi
8 Aceştia au declarat că sunt nevinovaţi şi că au fost aduşi de poliţişti doar într-o plimbare

ARESTARE. Însoţiţi de procurori, cei patru capi ai reţelei de trafic de droguri s-au declarat nevinovaţi

Un localnic din Boghiş a
anunţat miercuri Poliţia prin
Serviciul Unic Apeluri de Ur-
genţă 112 despre faptul că trei
persoane au pătruns în curtea lo-
cuinţei sale fără acordul său. În
urma cercetărilor efectuate, poli-
ţiştii au stabilit faptul că trei per-
soane de sex masculin au pătruns
în curtea locuinţei reclamantului
şi prin lovituri repetate cu o bară
metalică au distrus uşa de acces
în locuinţă şi au spart trei gea-
muri ale imobilului. Prejudiciul
cauzat este de aproximativ 1.000

lei. Incidentul ar fi avut loc pe
fondul unor neînţelegeri finan-
ciare vechi, iar la momentul pro-
ducerii reclamantul se afla sub
influenţa băuturilor alcoolice.
Părţile implicate au fost sancţio-
nate contravenţional în repetate
rânduri,  între reclamant şi păr-
ţile reclamate existând o stare
conflictuală continuă. Poliţiştii
efectuează cercetări în acest caz
sub aspectul comiterii infracţiu-
nilor de violare de domiciliu şi
distrugere. 

Pavel Prodaniuc 

Poliţiştii rutieri careieni
au fost sesizaţi miercuri despre
faptul că pe raza localităţii Sani-
slău a avut loc un eveniment rutier
soldat cu accidentarea unei per-
soane. În urma cercetărilor efec-
tuate, agenţii de circulaţie au
stabilit faptul că  Gheorghe D., în
timp ce conducea autoturismul
marca Dacia pe strada 7 Noiem-
brie din localitate,  a accidentat un
tânăr, în vârstă de 16 ani, care s-a
angajat în traversarea străzii prin
loc nepermis şi fără să se asigure,
după care conducătorul auto a pă-
răsit locul accidentului fără acor-
dul poliţiştilor. În urma
evenimentului a rezultat acciden-
tarea uşoară a pietonului. 

La scurt timp conducăto-
rul auto a fost identificat de către
poliţişti, în urma verificărilor efec-
tuate s-a constatat că acesta nu po-

seda permis de conducere de nici
o categorie. Totodată în urma tes-
tării cu aparatul etilotest a rezultat
o concentraţie de 0,20 mg/l alcool
pur în aerul expirat şi i-au fost re-
coltate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei.

Gheorghe D. s-a ales cu dosar
penal sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunilor de vătămare corporală din
culpă, conducere fără permis şi pă-
răsirea locului accidentului fără în-
cuviinţarea organelor de poliţie. 

Pavel Prodaniuc 

Poliţiştii din Călineşti Oaş
au fost sesizaţi miercuri prin apelul
unic de urgenţă 112 de către o local-
nică, despre faptul că tatăl său ar fi
fost agresat. Deplasându-se la faţa
locului oamenii legii au constatat că

Ioan F., în timp ce se afla pe câmp,
în locul numit “Tolcău”, a fost lovit
cu o bâtă în zona capului de către Va-
sile T. Altercaţia s-ar fi produs pe
fondul unor neînţelegeri financiare.
Victima a fost transportată la Spita-

lul Negreşti Oaş unde a fost diagnos-
ticată cu traumatism cranio-cerebral
acut. Agresorul s-a ales cu dosar
penal sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunii de lovire sau alte violenţe.

Pavel Prodaniuc 

Scandal între patru persoane 
la Boghiş

Minor imprudent, rănit de un şofer fugar

Lovit cu bâta în cap de un rivalPrimarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, aduce la
cunoştinţă publică faptul că în
perioada 23.08.2014 –
30.08.2014 se vor desfăşura lu-
crări de reparaţii a carosabilului
pe strada Corvinilor, între Piaţa
Romană şi Calea Traian din mu-
nicipiul Satu Mare. În această pe-
rioadă, circulaţia va fi

restricţionată. “Rugăm cetăţenii
care locuiesc în această zonă şi
participanţii la traficul rutier să
manifeste înţelegere şi să folo-
sească rute ocolitoare”, se arată
într-un comunicat de presă remis
de către Primăria Satu Mare.

Pavel Prodaniuc

Restricţii de circulaţie pe strada
Corvinilor
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Ne aflăm de câteva zile la
Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizetetusa, în

compania domnului dr.  Gică
Băeştean, şef al acestei secţii din
cadrul Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane din Deva,  dorind  să
cunoaştem mai multe amănunte
din acest punct de referinţă al cul-
turii antice daco-romane. Dacă în
episodul anterior am aflat amă-
nunte din despre rolul şi impor-
tanţa coloniei Ulpia Traiana
Sarmizegetusa în istoria  provin-
ciei Imperiului Roman şi o prezen-
tare generală a primei părţi din
Colonie, astăzi gazda noastră ne
propune spre cunoaştere şi alte
date  interesante vis-a-vis de locul
în care ne aflăm.

O locuinţă cu posi-
bila destinaţie: şcoală
de gladiatori

„Ce se afla în partea dreaptă
a intrării?” „Cea care a săpat în anii
1970, colega Dorina Licu a inter-

pretat destinaţia săpăturii drept o
„Schola Gladiatorum”. Ne şi aflăm
în apropiarea „Amfiteatrului”, dar
pentru că nu există nici o inscripţie
sau ceva care să documenteze în
mod clar utilitatea acestei clădiri
mai nou a fost interpretată drept o
„Locuinţă”, pentru că este un ter-
men generic, mai larg care poate să
cuprindă inclusiv o astfel de şcoală;
oricum având un „Amfiteatru”, pe
teritoriul oraşului trebuiau să existe
mai multe astfel de locuri unde se
antrenau aceşti oameni care veneau
aici. Eu cred că trebuie să fi fost aşa
ceva pentru că ne aflăm în apropiere
de un loc plin de activităţi de lupte,
cu zgomotele, mizeriile şi toate ce-
lelalte elementele cuprinse într-un
astfel de domeniu.” 

Un templu – spital
pentru localnici

„Arătam în episodul trecut
că acolo în faţă se află ce s-a mai păs-
trat din „Templul lui Aesculap şi
Hygeia”, zeii medicinei, loc în care
locuitorii mergeau să se roage pen-
tru sănătate, fiind şi un fel de spital
unde puteau să primească prim aju-
tor dacă era cazul. La muzeu avem
instrumente medicale şi multe din-
tre ele au fost găsite din acel timp,
tot acolo  fiind găsite ştampile care

conţineau reţete pentru boli de
ochi.”

Un templu al celor
doritori de noroc   

„De asemenea, specificam data
trecută că la intrare în „Amfiteatru”
se mai află şi  ceea ce s-a mai păstrat
din „Templul zeiţei Nemesis”, prin-
tre altele protectoarea norocului. Şi
pentru că la muzeu o avem pe
această zeiţă având în mână balanţa,
era şi justiţia sau era adorată şi de
militari pentru că era răzbunarea. În
cazul amfiteatrelor ea este 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.”

Amfiteatrul spectaco-
lelor sângeroase 
de gladiatori

„Acesta a fost „Amfiteatrul”
Coloniei Dacica Sarmizegetusa care
după cum vedeţi, prin formă sea-
mănă cu un stadion din zilele noas-
tre, numai că dacă astăzi mergem la
stadion să vedem fotbal, romanii ve-

neau ca să vadă aici un cu totul şi cu
totul alt gen de spectacole, cele mai
îndrăgite fiind luptele de gladiatori,
luptele între oameni, luptele între
oameni şi animale sau luptele între
animale, dar şi alte genuri de spec-
tacole mai puţin războinice, cum
erau reprezentaţiile de teatru, mimă
sau sport. Toate se întâmplau aici
unde ne aflăm cu piciorul, în arenă,
unde în mare măsură este acoperită
cu iarbă; atunci era acoperită cu
nisip sau rumeguş ca să absoarbă
sângele. La sfârşit suprafaţa era cu-
răţată cu apă, apa murdară fiind
scoasă prin marele canal în afara
amfiteatrului şi apoi a oraşului, se
vărsa într-un râu care acum curge
undeva prin apropiere. Evident ca-
nalul nu era descoperit ca şi astăzi,
erau nişte lespezi mari de piatră
care-l acopereau pentru ca, cei ce ve-
neau aici să nu cadă-n el. Lărgirea
canalului în partea centrală a arenei,
este 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
în „Amfiteatru”. Nu ştim foarte bine
cum arăta această maşinărie, dar în
muzeu avem o inscripţie ce ne atestă
un om care s-a numit Caius Valerius
Maximus, pegmarius – unul dintre
oamenii care au lucrat cu acea maşi-
nărie. De asemenea, acolo jos au fost
găsite canale ce aduceau apă, de

aceea, ne-am putea gândi că o func-
ţiune a maşinăriei ar fi putut să fie o
platformă de lemn, sau un lift care
prin forţa apei să aducă la suprafaţă
o cuşcă, cu nişte animale sau doi gla-
diatori; putea să fie o simplă fântână
de unde apa ţâşnea în timpul spec-
tacolelor care aveau loc aici.” „Ce fel
de efecte speciale, se ştiu?” „Proba-
bil ridicarea unui lift, o fântână ...
marile amfiteatre din Imperiu cum
este Colosseumul de la Roma, sau
cel de la Verona îşi puteau permite
inundarea integrală cu apă a arenei,
iar spectatorii din tribune asistau la
naumatia sau navigationes bătăliile
navale, care însă nu s-au întâmplat
aici la Sarmizegetusa. După cum
spuneam, nu ştim prea multe despre
acestea; erau două părţi principale:
cea de răsărit şi cea de apus; pe aici
veneau gladiatorii, sau oaspeţii im-
portanţi în vizită-n oraş. Porţile
pentru spectatori erau pe dinafară,
pentru că intrarea nu era gratuită se
plătea bilet, numai că spre deosebire
de biletele noastre care – s de hârtie,
ale lor erau de lut ars, os sau bronz;
se numeau tesera şi le putem com-
para cu abonamentele noastre, pen-
tru că dacă alte lucruri erau mai
ieftine sau mai scumpe, intrarea aici
la „Amfiteatru” sau la terme - la băi
– trebuia să fie accesibilă tuturor.
Dacă nu toţi oamenii îşi puteau per-
mite acest lucru intervenea statul,
sau oamenii bogaţi care prin spon-
sorizări scădeau preţul biletelor şi
atunci, măcar la spectacol sau la spă-

lat aveau acces cu toţii. Tribuna a
fost găsită la această înălţime acum
o sută, o sută şi ceva de ani, pe vre-
mea romanilor ele fiind înalte cam
până la un stadion de astăzi. Atâta
s-a mai păstrat după ce oamenii au
luat de-a lungul timpului piatra, sau
toate materialele şi le-au refolosit.”
Non coment n.n.

Organizarea tribune-
lor romane

Spuneam că azi tribunele se
păstrează la această înălţime; locu-
rile în tribune nu se stabileau pe cri-
teriul forţei, pe vălmăşie, ci într-o
ordine şi după reguli stricte. În in-
trarea în muzeu, pe verandă avem
astfel de bănci care au şi inscripţii pe
spătar, ce ne arată că erau şi rezer-
vate, nu putea sta oricine. Sus de
unde se vedea cel mai bine ce se în-
tâmpla în arenă şedeau decurionii
aristocraţii, oamenii cei mai impor-
tanţi ai oraşului; puţin mai sus la câ-
teva rânduri stăteau ecveştrii,
cavalerii, care nu sunt războinicii
din Evul Mediu, ci negustorii, afa-
cerişti, oamenii cu bani, de multe
ori mai răsăriţi decât cei de jos, dar
nu originari; iar sus în ultimul rând
stătea plebs, poporul, oamenii de
rând, dar şi femeile care tot acolo
sus îşi aveau locurile. 

Fortăreaţă de apărare 
Aici în faţa noastră au fost gă-

site capace de mormânt, stele fune-

rare, pietre de mormânt pe canalul
de scurgere a apei murdare pe care l-
am prezentat mai înainte, care n-au
ce să caute aici, aduse din cimitirele
oraşului şi folosite pentru a bloca
porţile, a  transforma „Amfiteatrul”
într-o fortăreaţă, mult mai uşor de
apărat decât zidurile oraşului care
sunt mult mai întinse, acest lucru
întâmplându-se cândva în secolul
IV , datare făcută pe o monedă
mică de bronz, găsită în tribune,
care atestă o populaţie care ştiau s-
o folosească; barbarii nu foloseau
aşa ceva; ceea ce ne demonstrează
că-n acel secol chiar dacă oamenii
rămaşi nu mai erau suficienţi pen-
tru a asigura paza oraşului ei încă
mai pun o rezistenţă.” „Faţă ce po-
poare barbare?” „Este greu de spus,
pentru că-n acel moment pe aici
sunt  tot felul de ameninţări, în
zona Clujului, la Apahida exista un
centru de putere germanic, unul
gepid, populaţiile de daci liberi,
apoi vin valurile de barbari, huni,
pecinegi, cumani ...” „Ne vom con-
tinua periplul în lumea dacică în
ediţia de mâine. Ce ne veţi mai pre-
zenta?” „Mâine vom încerca să par-
curgem o porţiune din „Drumul
Imperial” roman, trecând prin
„Domus Procuratoris” unde ne aş-
teaptă multe alte surprize”  Iată ne-
numărate motive pentru care vă
aşteptăm să veniţi şi mâine alături
de noi prin GNV la Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa. Vă
aşteptăm!

VALERIU IOAN

La Ulpia Traiana Sarmizegetusa (III)

Locuinţă - Schola Gladiatorum

Templul lui Aesculap şi Hygeia

Templul zeiţei Nemesis
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Administraţiile locale din
mediul rural unde sunt
probleme cu plata salarii-

lor funcţionarilor din primării vor
primi bani de la Guvern, a anun-
ţat, joi, vicepremierul Liviu Drag-
nea, susţinând că, cel mai
probabil, fondurile vor fi alocate
la următoarea rectificare de buget
din luna septembrie.

Liviu Dragnea a spus, într-
o conferinţă de presă la Galaţi, că
majoritatea primăriilor din mediul
rural au probleme legate de plata sa-
lariilor funcţionarilor. “La cele mai
multe dintre primăriile rurale există
probleme legate de disponibilităţile
financiare pentru a plăti măcar sala-
riile funcţionarilor. Noi avem făcută
o fundamentare pe care o vom pre-

zenta Ministerului de Finanţe, pro-
babil săptămâna viitoare, pentru a
identifica exact care sunt nevoile
stricte măcar pentru plata salariilor.
La fel se va întâmpla acolo unde sunt
probleme legate de plata pentru ac-
tivităţile sociale, cele care ţin de pri-
mării, astfel încât primăriile să aibă
anul acesta suficienţi bani pentru a
plăti salariile şi pentru a-şi asigura
funcţionarea până la sfârşitul lui
2014”, a declarat Dragnea. Potrivit
acestuia, există evaluări făcute de
primari şi transmise Guvernului care
arată că în unele cazuri nu vor mai
exista fonduri cu care să se asigure
plata salariilor până la sfârşitul anu-
lui fără aceste suplimentări. Vicepre-
mierul Liviu Dragnea s-a aflat, joi, la
Galaţi, unde a participat la predarea
a 16 microbuze şcolare achiziţionate

de Ministerul Dezvoltarii Regionale
şi Administraţiei Publice pentru lo-
calităţile din judeţ şi unde a semnat
20 de contracte de finanţare prin
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală, pentru lucrări de utilitate
publică din localităţi ale judeţului.

Adrian Năstase a ieşit, joi seară,
din penitenciar, fiind întâmpinat de cei
doi fii ai săi, el declarând presei că a rămas
acelaşi, că ultimii ani l-au întărit şi pre-
cizând că are planuri de viitor "extrava-
gante", pe care însă nu le dezvăluie acum.

Adrian Năstase a vorbit, joi, la
ieşirea de la Jilava, despre necesitatea
alegerilor parlamentare anticipate, a vo-
tului pe liste pentru profesionalizarea
Parlamentului, despre aministie fiscală,
graţiere, şi a subliniat că penitenciarul,
cum este acum, e o instituţie depăşită.
Năstase a spus că "statul român în mo-
mentul de faţă are numai două puteri: ex-
ecutivul, format din preşedinte şi guvern,
şi justiţia"."Ar fi necesară o a treia putere,

legislativul, şi probabil, fiindcă acum pot
să vorbesc mai liber, aş spune că ar fi
nevoie anul viitor de alegeri parlamentare
anticipate, care să construiască un Parla-
ment solid şi care să rezolve unele dintre
problemele care în momentul de faţă
sunt fără răspuns. Dar ar fi nevoie fără
îndoială de o schimbare a legii electorale
şi de revenirea la alegerile pe listă astfel
încât să se profesionalizeze Parlamentul".
El a mai prezentat o altă idee, spunând că
nu crede că aceasta va surpinde. "Cred că
ar trebui înţeles un lucru simplu: din
când în când este nevoie de o lege de am-
nistie fiscală, dar este nevoie şi de o lege a
graţierii", a declarat fostul premier, pre-
cizând că această lege a graţierii ar trebui

"să fie într-o formulă înţeleaptă, nu
aberantă, cu limite până la 7 ani". Năstase
a mai menţionat că, la ieşirea din peni-
tenciar, a fost salutat de la geamuri de unii
din deţinuţi şi a apreciat că "penitencia-
rul, aşa cum este acum, este depăşit" şi,
drept urmare, reprezintă "o fabrică de
recidivă". Adrian Năstase a mai spus că în
următorii 9 ani nu va putea să ocupe
funcţii publice, însă a primit oferte de la
mai multe multinaţionale, dar şi din
partea unui guvern străin, refuzând însă
să precizeze despre ce ţară este vorba.

Fiul cel mare al lui Adrian
Năstase, Andrei, a declarat joi că tatăl său
va face declaraţii imediat după ce va ieşi
din Penitenciarul Jilava şi că apoi nu va

merge la locuinţa familiei din Zambac-
cian, ci la Cornu, în judeţul Prahova. An-
drei Năstase a venit la Penitenciarul
Jilava, însoţit de Codrin Ştefănescu, pen-
tru a-l aştepta pe tatăl său, după ce
instanţa a decis că Adrian Năstase poate
fi eliberat condiţionat. Întrebat dacă
Adrian Năstase va merge de la peniten-
ciar la locuinţa familiei din strada Zam-
baccian, Andrei Năstase a spus că va
merge la Cornu. "Nu vom merge acasă,
în Zambaccian, vom merge la Cornu (...)
E o toamnă importantă", a mai spus An-
drei Năstase. Întrebat când va face
declaraţii Adrian Năstase, fiul acestuia a
spus că va vorbi cu jurnaliştii imediat
după ce iese din penitenciar. 

Ministrul Educaţiei, Remus
Pricopie, a anunţat, joi, la Suceava, că
obiectivul acestui minister este ca
până la 1 septembrie 2015 toate func-
ţiile de conducere din sistemul de edu-
caţie să fie ocupate prin concurs,
primele concursuri urmând să se des-
făşoare începând cu luna ianuarie. Pri-
copie a declarat, într-o conferinţă de

presă, că primele concursuri pentru
ocuparea funcţiilor de conducere în
sistemul de învăţământ vor fi în ianua-
rie 2015, după ce intervalul septem-
brie-decembrie va fi unul de stabilire
a procedurilor, de clarificări, dezbatere
publică şi depunere a candidaturilor.
El a spus că din ianuarie vor începe
concursurile pentru ocuparea funcţii-

lor de inspectori şcolari, inspectori
şcolari generali şi inspectori şcolari ge-
nerali adjuncţi, apoi vor urma concur-
surile pentru posturile de director şi
director adjunct din licee, iar în final
vor fi organizate concursuri pentru
funcţiile de conducere din şcoli, gră-
diniţe, cluburi şcolare şi sportive.
“Practic, obiectivul nostru este ca la 1
septembrie 2015 toate funcţiile de
conducere să fie ocupate sau în marea
lor majoritate să vorbim despre funcţii
de conducere ocupate prin concurs”, a
spus Pricopie.

Liviu Dragnea anunţă suplimentări
de fonduri pentru primării din 
mediul rural

Adrian Năstase, eliberat din penitenciar

Funcţiile de conducere din edu-
caţie vor fi ocupate prin concurs
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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 Zirmer BuD 

scoate spre vânzare un număr limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

Locul ideal în care 
puteţi comanda torturi 

pentru diverse 
aniversări, nunţi,

botezuri etc.
Telefon 

0261-722000

Este un loc în care 
eleganţa şi 

rafinamentul 
vă vor surprinde 
în mod plăcut.

Cofetăria “Daniel”

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

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

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 
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“Legea nestrămutată a dreptăţii lui
Dumnezeu aduce peste capul tău ce
ai adus şi tu peste capul aproapelui
tău. Ce ai făcut ţi se va face; ce ai zis
ţi se va zice; ce încarci pe altul ai să
duci şi tu” – Părintele Arsenie Boca

“Dreptatea este facultatea
de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine”,
afirmă Sfântul Vasile cel Mare. Însă,
această acţiune reprezintă o încercare
presărată cu multe dificultăţi. Este
anevoios să găseşti mereu cele mai
optime soluţii în situaţii care apar
uneori într-un mod iminent. Din fie-
care decizie pe care o adoptăm tre-
buie să transpară cele mai bune
intenţii, alături de dorinţa de a ac-
cepta şi promova valorile autentice,
în detrimentul falsităţii, a ipocriziei şi
a răului, în general. 

În interiorul fiinţei noastre
există în permanenţă un tribunal, în
cadrul căruia mintea şi conştiinţa în-
deplinesc rolul judecătorului, plăce-
rea este avocatul păcatului, iar frica de
Dumnezeu apără virtutea. Întrucât
suntem înzestraţi cu voinţă liberă (tit-
lul nostru de glorie), putem înclina
balanţa ori într-o parte, ori în alta;
dar libertatea nu implică numai pu-
tere de alegere, ci şi responsabilitate.
Deoarece avem înnăscut în noi un
criteriu natural, scria Sfântul Vasile,
prin care deosebim binele de rău, tre-
buie ca, în alegerea faptelor pe care le
săvârşim, să facem o dreaptă deose-
bire între ele. 

Sfântul Grigorie de Nyssa
arată şi el că dreptatea este “deprinde-
rea ce împarte tuturor egal şi fiecăruia
după vrednicie”. Ne situăm în planul
dreptăţii pământeşti. De exemplu, un
judecător exercită dreptatea în clipa
în care ia o decizie nu în baza iubirii
sau a urii (simpatiei sau antipatiei),
din considerente materiale, sociale,
religioase, politice, ci urmând firii lu-
crurilor: pedepsind pe cei nevrednici
şi graţiindu-i pe cei nevinovaţi. Drep-
tatea are, totodată, şi un sens spiri-
tual-moral, confundându-se cu
binele şi neavând amestec/părtăşie cu
răul; nu se referă doar la partea juri-
dică, ci poate fi definită ca o “sumă a
tuturor virtuţilor, a tuturor bunătăţi-
lor”, potrivit Părintelui Dumitru Stă-
niloae. A acţiona în conformitate cu
dreptatea înseamnă a fi corect, sincer
în gânduri, cuvinte, atitudini, mani-
festând concordanţă între intenţie şi
faptă, înseamnă a spune mereu ade-
vărul, evitând situaţiile conflictuale.
A propaga dreptatea echivalează cu a
fi om. 

Pe lângă aspectul juridic şi
cel spiritual-moral, mai putem vorbi,
zice Sfântul Vasile cel Mare, şi despre
o “dreptate imanentă”, care vine de la
Dumnezeu, în calitatea Sa de drept şi

suprem Judecător, fie pentru a ne în-
drepta, după ce am greşit, fie spre a ne
răsplăti, în urma unor fapte bune.
Frica de pedeapsa divină şi dorinţa de
răsplată ne ghidează foarte bine în
viaţă, ajutându-ne să mergem pe calea
spre Dumnezeu, spre Adevăr, Drep-
tate, Lumină, contribuind esenţial şi
la stabilirea raporturilor de iubire,
egalitate şi iertare între oameni. Pă-
rintele Arsenie Boca scria: “Când
dreptatea lui Dumnezeu se întoarce
asupra noastră a venit vremea de plată
sau ispăşirea. Ispăşirea nu-i o pe-
deapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc
de îndreptăţire, o îndreptare mai
aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dum-
nezeu mereu ţine cumpănă între
faptă şi răsplată, putem vorbi chiar de
legea dreptăţii, ca o lege milostivă,
prin care ne curăţim de petele fapte-
lor rele. În vremea ispăşirii, când vin
asupra noastră strâmtorările, dacă le
răbdăm de bunăvoie, neumblând cu
ocolirea, ne ajută Dumnezeu; iar de
nu vrem să primim cele ce vin peste
noi, că nu le înţelegem, nu ne ajută
Dumnezeu, deşi El ar fi vrut”. Promo-
vând dreptatea, vom acorda fiecăruia
ceea ce i se cuvine, respectând drep-
turile tuturor. În acelaşi timp, ne vom
îndeplini şi îndatoririle faţă de Dum-
nezeu şi faţă de societate.

Cu tristeţe remarcăm faptul
că dreptatea a devenit un principiu
străin de lumea democratică în care
pretindem că trăim: batem la uşi în-
chise, completăm formulare, dăm
curs birocraţiei, aşteptăm decizii din
partea unor persoane care ne ignoră
şi care hotărăsc de multe ori în necu-
noştinţă de cauză, în funcţie de bene-
ficiile urmărite. Chiar dacă dreptatea
terestră întârzie să se pronunţe, cea
dumnezeiască nu va pregeta să se facă
simţită şi, mai devreme sau mai târ-

ziu, dreptul va fi răsplătit şi răufăcă-
torul va fi pedepsit. Dumnezeu este
şi iubitor, dar şi drept, iar noi, din ju-
decători, putem deveni oricând jude-
caţi. Ajungând în acest punct,
înţelegem afirmaţia Mântuitorului
Iisus Hristos rostită în celebra Sa Pre-
dică de Munte: “Fericiţi cei ce flă-
mânzesc şi însetează de dreptate, că
aceia se vor sătura” (Matei V; 6), adică
vor participa la masa lui Dumnezeu
în Împărăţia Sa, dobândind fericirea
deplină în viața veşnică.

În concluzie, voi reda cuvin-
tele părintelui Arsenie Boca: “Dum-
nezeu nu pedepseşte toată răutatea
tuturor aici şi numaidecât, precum
nici nu slăveşte bunătatea tuturor aici
şi numaidecât. Chiar dacă ar face aşa,
atunci şi oamenii ar face binele de
frică; mântuirea ar fi de silă, iar nu o
faptă a libertăţii şi a dragostei. Apoi,
dacă repede ar pedepsi tot răul,
Dumnezeu ar fi un fricos, un nepu-
tincios, micit la o măsură omenească
sau cel mult îngerească şi ne-ar da să
înţelegem că se teme de rău şi Îşi
apără stăpânirea, cum fac oamenii. Ci
tocmai pe faptul că îngăduie răilor să-
şi facă de cap şi îi lasă pe oameni ne-
înfricaţi de pedeapsa năpraznică, ne
dovedeşte atotputernicia Sa, veşnic li-
niştită asupra răului, atotputernicie
asupra căreia, prin virtutea credinţei,
stăm liniştiţi şi noi, primind palmele
şi scuipările răului, ca pe nişte mărtu-
rii ale neputinţei aceluia în faţa atot-
puterniciei lui Dumnezeu, Care ne
întăreşte cu liniştea Sa. Cu aceea că
nu pedepseşte răutatea numaidecât,
îi întinde ispită puternică, să se des-
ăvârşească şi ea spre pedeapsă sigură
în ziua judecăţii. Iar dacă, totuşi,
uneori pedepseşte năpraznic vreo fă-
rădelege, o face ca să mai pună frâu
răutăţii între oameni şi, mai ales, să
nu scadă în credinţă începătorii şi să
nu se piardă dintre oameni cunoş-
tinţa răsplătirii după fapte. Deci, ori
că răsplăteşte, ori că nu răsplăteşte fie
binele, fie răul, un lucru e sigur: că
vine o răsplată sigură şi veşnică şi că
biruieşte binele asupra răutăţii. Apoi,
prin răbdarea multor neştiuţi de oa-
meni, atotputernicia şi dreptatea lui
Dumnezeu sfărâmă mereu porţile ia-
dului cu puterea Bisericii văzute şi ne-
văzute. Când cineva, cu faptele sale
păcătoase, cade din dragostea Tatălui
său, dă de dreptatea Lui, care îl va rea-
duce la cale. Îi dă şi timp, doar va
simţi să vină de bunăvoie; dacă, însă,
nu bagă în seamă, îi ia şi timpul şi
cade fără de veste urmărit de drep-
tate”. 

Dragii mei cititori, rămâ-
neţi în dreptatea lui Dumnezeu şi eli-
beraţi-vă prin adevăr. Vă iubesc!

Preot dr. Cristian Boloş

PE URMELE PăRINTELUI ARSENIE BOCA (19)

Dreptatea lui Dumnezeu

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

SC AuRoRA SM 
angajează 

personal de intretinere 
policalificat (tâmplar, 

instalator sanitar 
Condittii

calificare tamplar instalator 
Cererile se depun pana la data de
26.08.2014
Informaţii la telefonul: 0261714199

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

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, împrejmuire 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.

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
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Şah
Începe Memorialul
Iuliu Szabo
Un nou eveniment şahistic de
anvergură este pe cale să înceapă la
Satu Mare. Astăzi se dă startul
primei ediţii a Memorialului Iuliu
Szabo la şah. Iar participanţii nu
sunt puţini, fiind înscrişi peste 100
de iubitori ai sportului minţii. Vor fi
prezenţi la Satu Mare nu doar
sportivi din România, ci şi din
Moldova, Ungaria, Serbia, Slovacia
şi Germania, bineînţeles prieteni şi
colaboratori ai celui ce a fost Iuliu
Szabo. Competiţia dedicată marelui
şahist sătmărean se împarte în două
secţiuni:
- A. Turneul principal se va desfasura
in perioada 22-26 august la Casa
Schwab de pe strada Vasile Lucaciu
- B. Turneul juniorilor sub 12 ani se
va desfasura in perioada 26-28 au-
gust la Taberele Scolare din Satu
Mare.
Deschiderea oficială va avea loc în
această după-amiază, de la ora 16.00,
locaţia fiind Casa Schwab de pe
strada Vasile Lucaciu. Iar duminică,
de la ora 14.30, Maestrul
Internaţional Cătălin Ardelean va
oferi un simultan în Grădina Romei
pentru toţi iubitorii acestui sport.
Organizatorii acestui festival șahist
sunt C.S. Voinţa Satu Mare în colab-
orare cu Primaria Satu Mare, Con-
siliul Judeţean şi Direcţia pentru
Sport şi Tineret Satu Mare, iar arbi-
trii turneului sunt e I.A. Ciprian
Muntean şi Zoltan Pall.

Fotbal
În week-end, Cupa
Olimpia la juniori
Sâmbătă şi duminică terenul sintetic
din incinta Liceului Unio este gazda
Cupei Olimpia la fotbal, rezervată
copiilor născuţi în 2005 şi 2006. În
prima zi se vor juca meciurile pentru
copiii din 2006 şi mai tineri. În total
participe nouă echipe, împărţite în
trei grupe: Grupa A: Olimpia galben,
Someşul, Juniorul - Grupa B:
Olimpia albastru, Juniorul azuriu,
Mara Baia Mare - Grupa C: Il Calcio,
CS Primavera, V. Lucaciu Baia Mare.
Aici finalele sunt programate în jurul
orei 14.00. Iar Cupa Olimpia
continuă duminică cu meciurile ju-
niorilor din 2005 şi mai tineri. La
această categorie s-au înscris opt
echipe, care vor face parte din două
grupe. În grupa A se află Olimpia gal-
ben-albastru, Oraşu Nou, Mara Baia
Mare, respectiv Kinder Carei, iar din
grupa B Olimpia albastru, Juniorul
SM, Il Calcio şi V. Lucaciu Baia Mare.
Finala mare se va juca duminică la ora
14.50.
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Olimpia ar putea juca un amical cu CFR Cluj
8Partida ar urma să se dispute pe 5 septembrie la Satu Mare 

INEDIT
”Provocarea găleţii cu gheaţă” a ajuns și la Satu Mare
8Baschetbalista Renata Szmutku a răspuns provocării lansate de o fostă colegă de la CSM

Moda verii 2014 de a-ți
turna o găleată plină cu apă
înghețată pe  cap pare că a ajuns
și la Satu Mare.

Baschetbalista de la
CSM Satu Mare  Renata Sz-
mutku a acceptat provocarea
“ALS Ice Bucket Challenge”,
lansată de fosta ei colegă de
echipă, Khadijah Wittington. A
şi postat un filmuleţ cu această
ispravă pe un site de socializare.

“ALS Ice Bucket Chal-
lenge” sau ”Provocarea găleţii cu

gheaţă” este o campanie de
donaţii la care au aderat nu-
meroase personalităţi din în-
treaga lume. Participanţii sunt
provocaţi să îşi toarne pe cap apă
cu gheaţă şi să facă o donaţie pen-
tru cercetarea în domeniul scle-
rozei laterale amiotrofice.

Constantin Anghelache
a dat startul acestei provocări în
România, nominalizîndu-i pe
Adrian Mutu, Dinu Gheorghe și
Flavius Stoican, atacantul
Petrolului fiind primul care

răspunde provocării.
La rîndul său, Adrian

Mutu a provocat alte trei
personalități din showbiz-ul
românesc Alex Velea, Antonia,
Cabron, dar și pe Pablo de Lucas
și Vivi Răchită, fostul antrenor al
Petrolului.

Renata Szmutku a provo-
cat la rândul ei alte trei persoane
printre care și pe foasta
baschetbalistă de la CSM Satu
Mare, Nip Freeman.

Florin Mureşan

FOTBAL JUDEţEAN
Startul Ligii de Elită la a
doua amânare?

La acest sfârşit de
săptămână este programat startul
primei ediţii a Ligii a IV-a Elite.
Însă mai multe echipe au trimis
adrese către AJF-ul sătmărean
cerând ca meciurile acestora să fie
amânate. Şi nu puţine au fost
formaţiile care au avut această
dorinţă, cauzele fiind diverse.

Astfel, Comitetul de
Urgenţă al AJF urmează să se
întrunească astăzi pentru a anal-
iza chiar posibilitatea de a se mai
amâna cu o săptămână startul de
sezon. Ar fi a doua amânare, pen-
tru că la Adunarea Generală s-a

votat ca “elita“ să înceapă pe 16
august.

Chiar dacă Liga a IV-a
Elite ar putea să nu înceapă în
acest week-end, în schimb meci-
urile din seria B a eşalonului al
patrulea ar putea începe sâmbătă.

Însă totul depinde de ce
se va hotărî în şedinţa Comitetu-
lui de Urgenţă de azi.

În mod normal, la
sfârşitul săptămânii viitoare ar
trebui să debuteze atât seria A
din Liga a IV-a cât şi fotbalul din
Liga a V-a.

Daniel C.

olimpia ar putea întâlni într-
un meci amical fosta
campioană a româniei,

CFr Cluj.Partida ar urma să se
joace la Satu Mare pe 5 septembrie.
este practic un week end liber pen-
tru ambele formații. olimpia stă în
etapa a 2-a a ligii a 2-a iar în același
sfârșit de săptămână liga 1 ia o
pauza deoarece echipa națională e
angrenată atunci în campania de
calificare la europenele din 2016.

Președintele Comitetului
director, Ionică Câmpan a confirmat
că 90% acest amical e perfectat. ” Mai
avem de pus la punct niște detalii.
Cred că ar fi un eveniment deosebit și
pentru echipa noastră și pentru su-
porteri”, a spus oficialul galben-
albaștrilor.

De altfel Olimpia a avut
oarecum ghinion la tragerea la sorți a
programului , echipa fanion având
programat primul meci acasă abia în
runda a 4-a când la Satu Mare vor veni
cei de la Șoimii Pâncota.

Altfel, antrenorul Cosmin
Bodea și-a spionat miercuri seara
primul adversar din campionat.
Bodea a ținut să urmărească pe viu
amicalul dintre ASC Poli Timișoara
și CS Caransebeș, scor 1-0. ”O echipă
arțăgoasă. Au avut un început bun de
meci, nu vom avea un joc ușor la ei
acasă”, ne-a spus Bodea.

Olimpia va debuta în noul
sezon pe 30 august în deplasare la CS
Caransebeș.

Două intermediare 
în sezonul regulat

Ediţia 2014-2015 a Ligii 2
va aduce la start 23 de echipe, reparti-
zate în două serii, una de 12, alta de
11, cu sezon regulat şi play-off şi play-
out. Spre deosebire de campionatul
precedent, s-a decis schimbarea sis-
temului de punctaj pentru play-off şi
play-out, urmând a se intra în această
fază cu toate punctele de la finalul se-
zonului regulat. Conform programu-
lui stabilit de comun acord cu LPF2,
Liga 2 nu va avea în acest sezon decât
două runde intermediare, ambele în
cadrul sezonului regulat. În schimb,
în play-off şi play-out se va juca numai
în weekend. Cele două intermediare

vor avea loc în etapele 8, respectiv 20
ale campionatului, adică pe 15 oc-
tombrie, respectiv 18 martie. Con-
form ROAF, meciurile din aceste
intermediare se vor juca de la ora 15.
Sezonul va începe pe 30 august şi va
intra în vacanţă după etapa a XVI-a,
care ar trebui să se dispute pe 6 de-
cembrie, dacă nu vor apărea probleme
meteorologice. În primăvară, sezonul
regulat se va relua de pe 28 februarie
şi se va termina pe 28 martie. Play-off-
ul şi play-out-ul vor începe pe 4 aprilie
şi vor dura până pe 6 iunie. În ceea ce
priveşte barajul pentru evitarea
retrogradării, care se va disputa între
ocupantele locurilor 10 din fiecare
serie, acesta se va disputa pe 13 iunie.
Retrogradează în Liga 3 echipele

clasate pe locurile 11 şi 12 din seria I
şi locul 11 din seria a II-a. Promovează
în Liga I echipele clasate pe locurile 1
în playoff din fiecare serie (în total 2
echipe).

Neagu la Poli,
Marinaş la Oar

După ce s-a pregătit în
această vară cu Olimpia, atacantul
Adrian Marinaş va fi împrumutat pen-
tru sezonul viitor la campioana Ligii a
4-a, Someşul Oar. Jucătorul de bandă
stângă, Neagu şi-a reziliat contractul cu
Olimpia şi va semna cu Poli Timişoara.
În ceea ce priveşte lotul de jucători,
acesta urmează a fi definitivat la finele
acestei săptămâni.

Florin Mureşan

Înscrieri pentru noul an
şcolar la LPS

Pentru anul şcolar 2014-
2015, Liceul cu Program Sportiv
organizează a III-a etapă de admitere
pentru clasa a IX-a - profil sportiv -
fotbal, 5 locuri. Înscrierea candidaţilor
se face la secretariatul liceului, str. I.
Slavici, nr. 43, în data de 1 septembrie,
între orele 8-15, informaţii speciale la
telefon 0261.717.464. Susţinerea pro-
belor de aptitudini sportive va avea loc
pe 2 septembrie, de la ora 10.00, la
sediul liceului. Acte necesare:
- Dosar plic
- Fişa de înscriere (galbenă) de la şcoala
de provenienţă
- Cerere tip de înscriere , de la Liceu cu
Program Sportiv
- Xerox după certificatul de naştere/

act de identitate
- Adeverinţă cu vaccinările
- Adeverinţă  medicală ,,Apt pentru
practicarea sportului”
Pentru anul şcolar 2014-2015, Liceul
cu Program Sportiv organizează a III-
a etapă de admitere pentru clasa a V-
a, profil sportiv. Înscrierea candidaţilor
se face pe 3 septembrie, de la ora 10.00
la sediul liceului. Acte necesare:
- Dosar plic
- Cerere tip, de la liceu
- Xerox după certificatul de naştere
- Adeverinţă de promovare a clasei a
IV a
- Adeverinţă cu vaccinările
- Adeverinţă de la medical de familie
,,Apt pentru practicarea sportului”



SOCIETĂŢI

CERERI DE SERVICIU

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

OFERTE DE SERVICIU

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.
Relatii 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. 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.  0742355492

l Angajăm barman-ospătar în Carei. Te-
lefon: 0723718385
l Caut cosmeticiană cu experienţă. Tel.
0722-957772.
l Caut o femeie care să se ocupe de spăla-
tul şi de călcatul hainelor. Informaţii supli-
mentare la telefon 0261730102. 

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
punctualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la
preţuri convenabile. Telefon 0745-049715.
l Duc-aduc persoane în Germania. 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, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Tele-
fon (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 Lansări de porumbei albi pentru nunţi,
botezuri şi diverse evenimente. 0740057073

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 avan-
tajoase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane android,
tablete, instalare navigaţie iGO 2014. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, 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, ga-
raje contra bani sau obiecte. 0748-311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet cla-
sic + parchet laminat cu maşină aspirator. Te-
lefon 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 preţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, 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.
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

Societatea profesională de insolvenţă IN-
SOLV EXPERT SPRL cu sediul în Satu
Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă
în registrul societăţilor profesionale al
UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF
RO 21034359, în calitate de lichidator judi-
ciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă
vânzarea la licitaţie publică sau la negociere
directă a următoarelor bunuri aflate în patri-
moniul următoarelor societăţi comerciale de-
bitoare:
diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe, po-
lizoare, lămpi şi alte bunuri specifice unei fa-
brici de tricotaje şi de confecţii.    

teren intravilan, în suprafaţă de 1406 mp, cu
front la strada Fabricii, preţ   13.498 eur
drum uzinal – alee betonată, preţ 89 lei;
platformă – betonată, preţ 1087 lei;
podvale beton, 800 buc, preţ 1920 lei; 
linie electrică subterană, preţ 29 lei; 
bazin PSI – groapă betonată, preţ 34 lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Spatiu comercial P+E situate in  Satu Mare,
str.Fabricii,, nr.82, jud, Satu Mare,functional:
Parter : magazie, bar, grup sanitar, hol, casa
scarii si  etaj:    sala de consumatie, bucatarie,
grup sanitar , suprafata utila totala: 192,72
m2,, inscris in CF 57570 Satu Mare
,top.13192/7/2/IV/C , CF 57275 Satu
Mare, top.13192/7/2/IV/B si CF 56139
Satu Mare, top. 13192/7/2/XI cu titlu juridic
cumparare la pretul de 53.424 euro .

Imobil –constructie (carmangerie) situat in
Satu Mare, str.Depozitelor,nr.21, inscris in
CF 53548 Satu Mare , nr. cadastral 6542/10
si dreptul de folosinta asupra terenului in su-
prafata de 250 mp din  terenul in suprafata
totala de 500 mp aflat in proprietatea Statului
Roman ,la pretul de strigare de 74.910 euro,
Imobil-constructie  (ATM) situat in Satu
Mare , str Depozitelor, nr.21 , jud Satu Mare
inscris in CF 57713 Satu Mare , nr. cadastral
6542/8  si dreptul de folosinta asupra terenu-
lui aflat in proprietatea Statului Roman la
pretul de strigare de 75.000 euro .
Paleti din lemn euro si non-euro

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

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

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

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

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

�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200
lei.

Apartament cu 3 camere si dependinte  cu
destinatie spatiu comercial , situat in Negresti
Oas, Aleea Crinului , bl.D8/2, Parter,inscris
in CF 100310-C1-U1  top..8/4/2, pret de
strigare   27.000 euro

Spatiu comercial –magazin supermarket si-
tuat in Negresti Oas, str Victoriei , nr. 198,
jud Satu Mare, inscris  in CF 100309 top
883/3a si 883/4a , pret de strigare  153.000
euro

Cabana Turisor  S+P+2 situata in Negresti
Oas, str Vraticel fn (km9) , extratabulara,pret
de strigare  27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, can-
tar, vitrine frigorifice, mobilier comercial ,hi-
drofor, masina taiat paine,  casa de marcat)

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

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

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

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

Instalatie electrica transformator 100 kva ,
pret de strigare  64.986 lei

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

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

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

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

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

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

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

In situatia in care la prima sedinta de licitatie,
pentru oricare  din bunurile de mai sus , se va
face oferta de cumparare  la pretul de vanzare
stabilit prin raportul de evaluare, acestea vor
fi adjudecate acelui ofertant la pretul din ra-
portul de evaluare. Plata pretului se face in lei
la cursul BNR leu/euro din ziua  adjudecarii
bunurilor. 

Preturile  de strigare indicate mai sus nu in-
clud TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor
depune la lichidator până în ziua şi ora stabi-
lită pentru vânzare, certificatul de înmatricu-
lare, actul constitutiv , declaratia ca nu se afla
in insolventa  şi împuternicirea societăţii ofer-
tante pentru reprezentantul ofertantei care va
participa la licitaţie, precum şi copie după
actul de identitate al acestuia.

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

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

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

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

Restaurant Loren’s angajează ospă-
tară. Tel. 0744.244.494.

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

Primăria comunei Supur scoate la concurs
în data de 15.09.2014 un post de referent.
Detalii la sediul Primăriei.

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

SC.DOMIRUS, comuna Racşa, caută şofer
pe camion Mega şi mecanic autotorisme.
Telefon 0745388544

ANUNT - Vânzare masă lemnoasă pe pi-
cior. Ca urmare a faptului că în data de
19/08/2014 a fost anulaă procedura de li-
citaţie pentru vânzare masă lemnoasă, Co-
muna Crucişor, str. Principală, nr. 217, jud.
Satu Mare, anunţă organizarea la sediul a
unei noi licitaţii în data de 02/09/2014,
ora 10:30, pentru vânzarea masă lemnoasă
pe picior din pădurea proprietatea Comu-
nei Crucişor. Cantitatea de masă lemnoasă
care face obiectul acestei licitaţii este: 
- 45 mc. lemn de lucru
- 145 mc. lemne pentru foc
- Total 190 mc.
- specii: fag, stejari şi carpen
Preţul de pornire al licitaţiei este de 130
lei/mc. Agenţii economici interesaţi vor
depune ofertele în plic închis la sediul Pri-
măriei Comunei Crucişor până la data de
02/09/2014, ora 10. Primar Andreica Flo-
rinel

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

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

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

Transport 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.

OFERTA 
VERII  2014

Hotel VIOLETA din
staţiunea Jupiter te

cheamă la mare,  cu cele
mai avantajoase preţuri

pentru sătmăreni!

Pentru informaţii contac-
taţi 

Agentia de Turism Aurora
din Piata Libertăţii nr. 11. 

Telefon: 0730713554

Primeşte petala vieţii ca pe o binecuvântare, ea
să îţi fie rod al bucuriei şi speranţei, dragul nos-
tru fiu, frate, nepot şi verişor 

MERCEA MIHAI.
Credinţa şi iubirea să te însoţească pretutin-
deni, iar împlinirea s-o întâlneşti la fiecare pas.
Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta
şi a celor dragi ţie.  

LA MULŢI ANI!
Tatăl Gheorghe, mama Mariana, fratele Paul,
mătuşa Susana, verişorul Andrei şi Florin
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TERENURI

l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă
liniştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000
euro. 0745-253025.
l Vând teren 10 ari pe str.Petre Ispirescu.
Telefon 0740634814
l Vând parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan zona DARA-DIANA. 1.200 euro/ar
negociabil. 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 parcela-
bil, 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 per-
soană fizică. Ideal pentru loc de casă sau hale
industriale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Te-
lefon 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 informa-
tiv - 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 supra-
faţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, canali-
zare. 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 Vand garsonieră mobilată + internet. Te-
lefon 0361405012
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 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. Telefon
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 supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, 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 jude-
ţean, accept şi Programul “Prima Casă”, fără
intermediari. 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 inter-
mediari.

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

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Car-
paţi II, etajul 2, 3 balcoane, 2 bai decoman-
date, cu parchet/gresie/termopane/beci şi
centrală termincă. Suprafaţa totala 110 mp.
Preţ 49.999 euro. Informaţii la telefon
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. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 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, curent)
situată lângă ştrand. Telefon 0770467713
l Vând casă cu mansardă ocupabilă imediat.
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 alătu-
rate 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. Tele-
fon: 0744564152
l Vând parte de casă sau schimb cu aparta-
ment sau alte variante. Zona Titulescu. Telefon
0740463442
l Vând casă 2 în curte, pe str. Corvinilor,
compusă din 2 camere, bucătărie şi baie.  Tele-
fon 0744-792284.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu apă şi cu-
rent, lângă ştrand, cu 7 ari livadă sau schimb cu
garsonieră lux. 0770-467713, 0361-413888.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu ma-
şina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu apar-
tament. 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. Tele-
fon 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 bucătării, 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 locuit
nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie, baie,
o terasă mare, sus două camere, două balcoane,
cu 5 ari teren, la 36.000 euro; legat de aceasta,
o cabană din lemn cu mansardă, blacon jos şi
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 apar-
tament 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. 

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp.
toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică
etc.), si teren aferent 15605 mp la pretul de 300.000
euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de productie,
ateliere, depozite, sopron etc.) cu suprafata construita
totala de 2.563 mp si teren aferent pe str. Careiului nr
160 la pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si Depozit (So-
pron 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, depozite, so-
pron etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si spatiu
administrativ 320 mp, spatii de depozitare 240 mp)
cu teren aferent in suprafata de 762 mp la pretul de
761.000 lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL in suprafata
de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de
237.940 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de productie
si teren suprafata construita de 4080 mp si teren in su-
prafata de 5000 mp 438.081 euro

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL in
suprafata de 57,24 mp utili in asociatie, localitatea Satu
Mare, strada Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL in supra-
fata 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 Po-
ligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de
71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localita-
tea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis
de Motel Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in localita-
tea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata apro-
piere de Complex Philadelphia la pretul de 234.260
euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp in locali-
tatea Dorolt-Lazuri la pretul de 49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata de
10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului
SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda
SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC AXELA PROD SRL
Utilaje din industria fierului 10.300 lei
SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 
Diferite filtre de utilaje de constructii
SC VOIVOD CONS SRL
Diverse bunuri mobile
SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile
SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile
SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de culoare Daily
King II     850.000 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 MAGIRUS SM 14
DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04
WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU 36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU
18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19 DIU
20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directive 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL
Diverse bunuri mobile 
SC VIA VITAL SRL
Autoutilitara, SPRINTER 3121D 4025 12.840 lei
Autoturism 6K/IBIZA 6420 lei
Autoturism MF484 Matiz 3060 lei
Autoturism, 1M/TOLEDO 7980 lei
Autoturism 6L/STAXRX01/CORDOBA 10560 lei
Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei
SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut
SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect pret 4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect pret 3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar 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 NETTUNO SRL
09:00 am, SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL 09:30 am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 10:00 am, SC NETTUNO SRL(bunuri im-
obile), SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 am, SC MI-
DICONS 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 TECHNO-
TRADE SRL 

Valorile bunurilor mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

De vanzare! Apartament situat in
Cart. Solidaritatii (langa Biserica de la intrare in
cartier), aleea Mircesti, 3 camere, decomandat, fi-
nisat, suprafata utila 80 mp, et.4, blocul are acope-
ris 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. Telefon 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.

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

8 Autoutilitara OPEL ASTRA-G-
VAN , an fabricatie 2001, pret 5905 lei
8 Drujba, pret 634 lei
8 Circular ,  pret 202 lei
8 Flex mare , pret 403 lei
8 Flex mic , pret 115 lei
8 Rindea electrica  pret 230 lei
8 Masina de slefuit , pret 202 lei
8 Ferastrau pendular., pret 144 lei
8 Bormasina , pret 115 lei
8 Surubelnita electrica  pret 144 lei
8 Rotopercutor, , pret 230 lei
8 Aparat de sudura Einhell , pret 259 lei

8 Generator de curent Einhell , pret 749 lei
8 Betoniere  pret 749 lei
8 Masina de taiat piatra Einhell , pret
230 lei
8 Aspirator pentru exterior  , pret 202 lei
8 Aspirator pentru interior , pret 144 lei
8 Detector metale Bosch , pret 173 lei
8 Amestecator rotativ  , pret 576 lei
8 Picamer Bosch, pret 806 lei

La preturile afisate se adauga TVA.
Informatii suplimentare la tel.
0726766838."

CII BOTA ANDREEA MONICA in calitate de
lichidator judiciar al SC Irsbor Construct SRL vinde

la licitatie publica urmatoarele bunuri:
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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.Telefon:
0746476885
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând apartament 2 camere în Carei,
mobilat. Telefon 0728-170493. 
l Vând apartament 2 camere, et I, în
Carei, spatele Monumentului. Telefon:
0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în Carei.
0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter,
2 camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. Informaţii la telefon 0745-
890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, etaj IV, pe strada Ignişului - Carei.
Dotări: gresie, faianţă, parchet laminat, aco-
periş izolat, aer condiţionat, bucătărie modi-
ficată cu bar, mobilă de bucătărie. Sau la
schimb, plus diferenţă, în Cartierele Mihai
Viteazul I sau II. Telefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând în Viile Satu Mare casă cu anexe:
ogradă 1,32 ha - are livadă, arabil, fâneaţă,
preţ 80.000 euro. Str. Voinicilor 15, telefon
0723-506508.
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu
Mic nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-
726181.
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 alăturate, 42 ari grădină şi 5 ha teren ara-
bil. Preţ - 40.000 euro, negociabil. Telefon
0742-464113.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la
Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a 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 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul prin-
cipal. Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în
satul Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de
Tăşnad. Accept variante la schimb cu alt
teren situat în Tăşnad sau Viile Satu Mare.
Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28
m front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la te-
lefon 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, nego-
ciabil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

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, înmatriculabilă, 3.5
tone, an fabricaţie 1999. 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. 0773-835662.
l Vând Skoda Fabia an 2005, benzină, aer
condiţionat. Telefon 0773-835662.
l Vând VW Polo an 2006, benzină, cli-
matronic, 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 condiţio-
nat, 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.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Tele-
fon 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 Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând televizor Grundig mic, în stare foarte
bună. Telefon 0752-029511.
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
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. 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.  0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată, ne-
cesită 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 nego-
ciabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând porci de 140-160 kg. Telefon:
0766241103
l Vând porci vietnamezi pentru sacrificare,
fără colesterol. Telefon 0740057073
l Vând purcei vietnamezi de 12 săptămâni.
Telefon 0740057073
l Vând purcele vietnameze de 9 luni gata
pentru montă. Telefon 0740057073
l Vând căţei ciobănesc german (pedigree).
Telefon 0754036340
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând, din
Germania, stare foarte bună. Tel. 0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Închiriez spaţiu comercial-birou în Satu
Mare, str. Henri Coandă, nr. 2
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Închiriez apartament 2 camere, central, aso-
ciaţie, curte interioară, etajul 1.  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 birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile.  0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-925538.

CUMPĂRĂRI

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

Suntem alături de familia colegului nostru
doctor Pralea Dumitru în aceste momente
grele pricinuite de despărţirea tatălui drag.
Sincere condoleanţe. 

Familia Dr. Eugeniu AVRAM

CONDOLEANŢE

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAŢIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :

o Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc. Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
l Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850
lei
l Casa P+M, semifinisata, 5 camere si depen-
dinte, 249,40 mp + teren 607 m, Satu Mare, str.
Kafka Margit FN - 51.380 euro, exclusiv TVA
l Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp,
str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
l Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 43.887 euro

Apartamente :

l Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
l Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
40.370 euro + TVA 5%
l Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 27.000 euro + TVA
l Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
l Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.180 euro + TVA 5%
l Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti,
nr. 9 – 18.630 euro
l Apartament 2 camere, loc. Carei, Piata 1 Mai,
bloc 8/b, scara B – 18.800 euro, negociabil
l Apartament 2 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 12.540
euro + TVA 5%

Terenuri :

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

Alte imobile :

l Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-admi-
nistrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P +
extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate - 3.000
mp; teren - 25.000 mp, concesionat - 1.497.000 euro
+ TVA.
l Fabrica de betoane si alte constructii accesorii
care sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie de
betoane Transmix si sistem Bibko, situata in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000 euro, exclusiv
TVA
l 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
l 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 afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp - 226.100
euro + TVA
l Teren 3.104 mp + constructii, platfome beto-
nate, Satu Mare, str. Abatorului ( A. Berinde), nr. 27
– 165.585 euro, exclusiv TVA
l Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod
Golescu – 41.910 euro + TVA
l Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( pro-
prietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 68.300
euro +TVA
l Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
l Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
l Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
l Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +
teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21 –
551.946 lei, exclusiv TVA
l Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp

+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 694.264 lei, exclusiv TVA
l Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in
suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
l Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289
– 60.000 euro
l 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
l Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
l Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro
l Amenajarea a cinci bazine piscicole cu dimen-
siuni de lungime 23 ml si latime 6 ml, proprietate
personala si stoc de marfă de natură şosete bărbați –
3.600 buc. -  4.740 euro + TVA

Diverse :

l Statie LEICA TC 407, statie totala electronica,
cu ambaza standard, an fabricatie 2007 – 8.590 lei 
l Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
l Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro
+ TVA
l Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
l Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenje-
rie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
l Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 6.885 lei +
TVA
l 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
l 4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si te-
rasa 1m X 3 M – 11.494 lei
l Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
l Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
l Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
l Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) proprie-
tatea Omnia Carei SRL 
l Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
l Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
l Bunuri mobile ( licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat sudura,
etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu Mare 
l Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
l Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
l Bunuri mobile ( mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
l Bunuri mobile ( stoc de marfa, piese auto ) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
l Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
l Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventor, stocuri ) proprie-
tatea Lexra SA
l Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
l Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprie-
tatea Griga SRL
l Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
proprietatea Panatek Investment Group SRL
l Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
l Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
l Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
l Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
l Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
l Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
l Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprie-
tatea Vindex Romania SRL
l Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
l 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 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
2.750 euro negociabil. 0742964968.

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

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

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

Vând 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.
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ştiri NV TV
07:30 – Lumea Copiilor (reluare
24.04.2014)
08:30 – Program pentru copii: „Fabrica
razei de soare”, ep. „Cum să accepţi lu-
crurile”
09:10 – Documentar: „Cetatea Râş-
nov”
09:40 – La vârsta noastră... (reluare)
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Actualitatea Careiană (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare
05.08.2014)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viața
14:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)  
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Şcoala Sătmărană (reluare
13.06.2014)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Documentar: “Povestea vieţii

2”, a doua parte  
19:00 – Documentar: “Anghel Saligny”
19:40 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian (reluare
02.07.2014)
22:00 – Oameni şi Fapte (reluare)
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Documentar: “Anghel Saligny”
(reluare)
00:00 – Film artistic: „Pariul”
01:30 – Box Office 
02:00 – Documentar: “Povestea vieţii
2”, a doua parte  (reluare)
03:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
04:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare
13.06.2014)
05:00 – Music News
05:30 – Box Office 
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele
palatului -  prinţesa Ja
Myung  07:50 -
Zon@  08:00 - Tele-
jurnal matinal  09:00

- Armăsarul sălbatic  09:30 -
Micul dracula  10:00 - Mălăele de
5 stele *Best of  11:00 - Teleshop-
ping  11:30 - Politică şi delicate-
ţuri  12:20 - Discover România
13:00 - Beneficiar România
13:30 - M.A.I. aproape de tine
14:00 - Telejurnal  15:00 - Teles-
hopping  15:30 - Oameni ca noi
16:00 - Documentar TVR1
16:50 - Legendele palatului: prin-
ţesa Ja Myung  17:30 - Legendele
palatului: prinţesa Ja Myung
18:10 - Post Meridian  18:45 -
Harem  19:35 - Discover Româ-
nia  19:45 - Sport  20:00 - Tele-
jurnal  21:10 - Festivalul
Internaţional de Folclor ,,Cânte-
cele munţilor ’’  23:10 - Hibrid
01:00 - Prin Ţara Zânelor

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:05 - Tânâr
şi neliniştit  10:45 -
Nimic în comun

(R)  13:00 - Ştirile Pro TV  13:40
- Tânăr şi neliniştit  14:45 -
Maeştrii iluzionismului  15:15 -
Povestea lui Lucky  17:00 - Ştirile
Pro TV  17:30 -  Trăieşte-ţi vara
19:00 - Ştirile Pro TV  20:30 -
Killer Elite: Înfruntarea  22:45 -
Elicopter la pământ!  01:30 - Kil-
ler Elite: Înfruntarea (R)

10:00 - În gura pre-
sei  10:50 - Teles-
hopping  11:10 -
Mireasă pentru fiul

meu  13:00 - Observator  14:00 -
Mireasă pentru fiul meu  16:00 -
Observator  17:00 - Poftiţi pe la
noi! (R)  19:00 - Observator
20:00 - Observator special  20:30
- Splash! Vedete la apă  00:00 -
Ned Kelly

07:00 - Ape
adanci (R)  09:00
- Walker, poliţist
texan (R)  10:00 -

Teleshopping  10:30 - Râzi şi
câştig i (R)  11:15- Trăsniţi
din NATO (R)  12:00 - Teles-
hopping  12:30 - Regina cum-
părăturilor  13:30 -
Teleshopping  14:00 - Trăsni-
ţii din Queens  15:00 - Lun-
gul drum al dragostei  17:00 -
Walker, poliţist texan  18:00 -
Focus  19:00 - Râzi şi câştigi
19:30 - Cireaşa de pe tort
20:30 - Căsătorie din Prima
22:30 - Trăsniţi din NATO
23:00 - Haos  00:00 - O fami-
lie de poliţişti

07:00 - Asi - Îm-
potriva destinului
10:00 - Pastila de
râs (R)  10:30 -

Iancu Jianul, zapciul (R)
12:30 - Ştirile Kanal D  13:30
- Nuntă cu surprize (R)  16:30
- Iancu Jianul, zapciul  18:45
- Ştirea zilei  19:00 - Ştirile
Kanal D  20:00 - Dragoste la
prima vedere  22:15 - O iubire
de-o vară  00:30 - Ştirile
Kanal D 

07:00 - Min-
ciuna (R)
08:00 - Rosa
Diamante (R)

09:30 - Clona (R)  10:45 - Soţ
de închiriat  (R)  11:45 - Pen-
tru că te iubesc (R)  13:00 -
Spune-mi că eşti a mea (R)
14:30 - Legături riscante
15:30 - Minciuna  16:30 -
Rosa Diamante  17:30 - Clona
18:30 - Soţ de închiriat  19:30
- Pentru că te iubesc  20:30 -
Spune-mi că eşti a mea  22:00
- Legături riscante  23:00
Casa de alături   00:00 -
Clona (R)

08:00 - Zeiţa mi-
rodeniilor  08:30 -
Dr. Oz Show
09:30 - Nu-i usor
sa fii mireasa!

10:30 - Medici în Santa Monica
11:30 - Răzbunare (R)  12:30 -
Sue Thomas  13:30 - Destin ne-
drept  15:00 - Prodanca si Reghe:
Afaceri de familie  16:00 - În spa-
tele aparenţelor  17:30 - Ambiţie
devastatoare  19:00 - Iubiri mon-
dene  20:00 - Răzbunare  21:00 -
Soare, palmieri şi crime  22:00 -
Medici în Santa Monica  23:00 -
Răzbunare (R)  00:00 - Soare,
palmieri şi crime (R)

07:35 - Mike
Tyson: Partea
mea de adevăr
09:00 - Poveste de

Crăciun 2  10:25 - Argo  12:25 -
Ghinionistul  13:55 - 42  16:00 -
Jucării  17:55 - Filme şi vedete
18:25 - O călătorie cu mama
20:05 - Minunea dragostei  22:00
- True Blood  23:00 - Machete:
Ucigaş meseriaş  00:50 - Extaz

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

Sport.ro  10:00 - Ora exactă în
sport  12:00 - Ştiri Sport.ro
12:10 - Ora exactă în sport  13:00
- Special: Tragere la sorţi UEFA
play off  13:10 - Ora exactă în
sport  14:00 - Ştiri Sport.ro
14:10 - Ora exactă în sport  15:00
- Ştiri Sport.ro  16:00 - Ora
exactă în sport  17:00 - Ştiri
Sport.ro  18:00 - Ştiri Sport.ro
18:30 - Marea Ţăcăneală  19:00 -
Handbal feminin Bucureşti
20:00 - Spărgătorii de râs  21:00
- Ştiri Sport.ro  21:10 - Glory:
“Tokyo Killer Ghiţă”  22:00 -
Wrestling RAW  00:00 - Anato-
mia răului

09:30 - Înot  14:00
- Înot  16:00 - Ci-
clism  17:00 - Înot
21:00 - Snooker

23:00 - Ciclism

10:00 - Previziunile
zilei  11:00 - Se întâm-
plă în România  12:00
- Ştiri  13:00 - Se în-
tâmplă în România

14:00 - Ştiri  15:00 - Esenţial
17:00 - 100 de minute   20:00 -
Subiectiv  22:00 - Ştiri  23:00 - În
premieră  00:00 - Ştiri

07:00 - Realitatea de
la fix  08:00 - Realita-
tea de la fix  09:00 -
Realitatea de la fix
10:00 - Realitatea de
la fix  11:00 - Realita-

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

07:40 - Supravie-
ţuire în doi  08:35
- Cum se fabrică
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 - Curse
13:00 - Competiţia coliziunilor
14:00 - În viteza a cincea  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 - Curiosity   21:00 -
Curiosity  22:00 - Ingineri în
competiţie  23:00 - Klondike
00:00 - Competiţia supraoame-
nilor
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Sunteţi optimist şi aveţi

şanse de reuşită pe toate planurile.
Reuşiţi să faceţi rost de bani pentru a
rezolva o problemă a partenerului de
viaţă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Sunteţi stresat de o pro-
blemă de afaceri. Va trebui să alergaţi
în stânga şi-n dreapta ca să o rezolvaţi,
dar eforturile vă vor fi răsplătite. Nu
neglijaţi relaţiile sentimentale! 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Evitaţi activităţile în care
trebuie să vă concentraţi intens. Limi-
taţi-vă la activităţi de rutină şi să amâ-
naţi deciziile importante, mai ales în
afaceri. 
RAC (22.06 - 22.07)

După o perioadă nefavora-
bilă pe plan social şi sentimental, situa-
ţia se schimbă complet. Bucuraţi-vă şi
nu vă mai puneţi atâtea întrebări! 
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi mult de alergat cu tot
felul de treburi. Este posibil să pierdeţi
o sumă importantă. Vă recomandăm
să vă păstraţi calmul şi nu luaţi nimic
în tragic. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Se pare că nu sunteţi într-o
formă prea bună. Nu vă asumaţi noi
responsabilităţi, pentru că riscaţi să vă
irosiţi energia! 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Se anunţă o zi tensionată.
Nu este exclus să aveţi divergenţe cu
partenerul de viaţă, pornind de la o in-
vestiţie importantă. Stăpâniţi-vă im-
pulsivitatea! 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunteţi tentat să vă ocupaţi
de mai multe probleme în acelaşi timp.
Din cauza nerăbdării, riscaţi să vă
enervaţi şi să nu mai aveţi nici un spor. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Sunteţi indispus pentru că
nu reuşiţi să terminaţi la timp ceea ce
v-aţi planificat. Starea de nervozitate
vă poate pune într-o situaţie neplăcută.
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Sunteţi decis să faceţi ceva
folositor în casă, dar, dacă nu aveţi un
plan de acţiune bine definit, ar fi mai
bine să amânaţi. Vă sfătuim să vă con-
sultaţi cu partenerul de viaţă.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Este posibil să aveţi un sen-
timent de nemulţumire şi o tendinţă
accentuată de a vă contrazice cu ori-
cine. Nu riscaţi glume îndrăzneţe pe
seama celor din jur! 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Traversaţi o perioadă mai
dificilă, în care vă preocupă mult situa-
ţia financiară. Vă sfătuim să daţi do-
vadă de prudenţă, pentru că sunteţi
predispus la accidente. 

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 - Killer Elite: 
Înfruntarea
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EURO 4,4147

USD 3,3272

100 Forinţi 1,4050

Agenţia de turism 
SIMBOTOUR
Satu Mare, str.Petofi Sandor nr. 4A

Contact:
0261 77 00 70

office@simbotours.ro
www.simbotours.ro

*ofertă valabilă în anumite condiţii

Vacanţă în BulgariaVacanţă în Bulgaria

de la 195 euro/pers.

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

După ce a rămas fără
bani, Castorel cel tembel, mare
amator de apă de foc, a găsit o so-
luţie perfectă pentru a-şi stinge
setea. A văzut omul că prin Cluj,
Baia Mare şi Satu Mare există tot
mai multe înaripate, de la porum-
bei şi până la ciori. Aşa se face că
la adăpostul întunericului, anima-
lul rozător se plimbă prin parcuri
cu un sac menajer după el şi
strânge tot găinaţul pe care îl gă-
seşte. Mai mulţi martori oculari
ne-au relatat acest fapt. După ce
strânge o cantitate considerabilă,
animalul se pune pe făcut pălincă
din găinaţ. Cantitatea este una
apreciabilă, căci mai are şi alte
guri de adăpat, de la vărul său şi
până la consilierii pe probleme de
comploturi şi compoturi. Pro-

blema este cu vecinii, care au che-
mat la faţa locului autorităţile sta-
tului din cauza mirosului degajat
atât de la fabricarea licorii bahice
cât şi de la mirosul de dejecţii
umane. Oricum Castorel este cu-
noscut pentru faptul că nu folo-
seşte toaleta după ce se-mbată, ci
îşi dă drumul direct în ciucuri. O
altă problemă este cu zgomotul
produs de petrecăreţi, care scot
sunete onomatopeice, crezându-
se ciori sau chiar porumbei. Fiind
cunoscut drept un fin cunoscător
al uşii din dos, Castorel le cam
cântă din râtul său porcin sere-
nade comesenilor, cu intenţia de
a-i seduce şi a le produce plăceri
carnale. Măcar un lucru bun
există: străzile sunt destul de cu-
rate şi fără găinaţ. Şi la mai mare!

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

Castorel, mare pălincar

SC GOrDiUS SrL angajează: 
muncitori pentru depozitul de alimente

situat pe Bd. Cloşca nr. 98.

informaţii zilnic între orele 09:00 - 17:00, pe Bd.
Cloşca nr. 98.

Angajaţii din cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Interne (MAI)
continuă să plece din sistem.

Şeful Inspectoratului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU) Someş Satu
Mare, colonelul Gheorghe Dan, sus-
ţine că de vină ar fi nivelul salariilor.
Şeful ISU Satu Mare a precizat că, în
ceea ce priveşte condiţiile de muncă,
acestea sunt la un nivel mai mult decât
mulţumitor. “Nu au plecat din cauza
condiţiilor de muncă neconforme.
Conducerea Inspectoratului încearcă
şi caută soluţii pentru ca personalul
care lucrează aici să se simtă cât mai
confortabil, din toate punctele de ve-
dere. Însă sunt situaţii care ne depă-
şesc pe noi, ne depăşesc competenţele
noastre. Şi atunci trebuie să facem
apel la superiorii noştri, care ne pot
sprijini în acest sens. Motivul pentru
care au plecat este cel de nemulţumire
faţă de veniturile salariale. Şi-au găsit
locuri de muncă în străinătate mult
mai bine plătite, iar acesta este de fapt
motivul pentru care au plecat. Astfel,
am rămas cu trei oameni mai puţini”,
a declarat colonelul Gheorghe Dan. 

Totuşi, există şi veşti bune, în
condiţiile în care organigrama ISU
Satu Mare s-a completat cu patru
cadre. Totuşi, acest personal înlocu-
ieşte, de regulă, personalul pensio-
nat, nicidecum personalul
demisionar. “Pe de altă parte, ne bu-
curăm că am primit din promoţie
anul acesta patru cadre, doi ofiţeri şi
doi subofiţeri, şi i-am integrat deja în

colectiv. Sunt într-un proces de pre-
gătire preliminară pentru a-şi ocupa
funcţiile. Vom desfăşura activităţile
conform cu proiectele pe care le
avem şi cu atribuţiile care ne sunt
destinate”, a declarat colonelul Ghe-
orghe Dan.

La nivelul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Someş”
au părăsit sistemul în ultimii ani un
număr de 25 de purtători de uni-
formă. La nivelul Inspectoratului Ju-
deţean de Poliţie Satu Mare au
părăsit sistemul un număr de 18 per-
soane, dintre care cei mai mulţi şi-au
prezentat demisiile în căutarea unui
trai mai bun. Nici la Inspectoratul Ju-
deţean de Jandarmi situaţia nu este
mai fericită. În ultimii trei ani, 17 jan-
darmi au părăsit rândurile cadrelor
active ale unităţii, ca urmare a demi-

siei sau ca urmare a pierderilor natu-
rale (pensionare sau deces). Dintre
cei 17 jandarmi care au părăsit Jan-
darmeria, trei s-au pensionat, doi au
decedat şi 12 au demisionat. De de-
parte, cea mai îngrijorătoare situaţie
se înregistrează la nivelul Poliţiei de
Frontieră Satu Mare. Potrivit unei
statistici a Inspectoratului Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Sighetu Mar-
maţiei, în ultimii trei ani la nivelul ju-
deţului Satu Mare s-a înregistrat o
pierdere de personal în număr de 148
de cadre. Majoritatea au fost demisii,
însumând 68 de cazuri, urmate de 49
de persoane care au plecat în urma re-
ducerilor de posturi. Cele mai multe
demisii s-au înregistrat la nivelul anu-
lui 2011 – respectiv 44, urmat de
anul 2013 cu 13 demisii şi anul 2012
cu 11 demisii. 

O parte dintre absolvenţii
sătmăreni din acest an care s-au în-
scris în evidenţele Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare şi-au găsit
între timp un loc de muncă. Potrivit
informaţiilor furnizate de conduce-
rea instituţiei, în total au fost luaţi în
evidenţele AJOFM 498 de absol-
venţi din care 416 cu studii liceale şi
postliceale, 43 cu studii superioare,
34 cu studii profesionale şi cinci cu
studii speciale. Cei mai mulţi dintre
ei sunt din municipiul Satu Mare

(171), urmaţi de cei din municipiul
Carei (148), Tăşnad (73), Negreşti
Oaş (53), Turţ (52) şi Ardud (1). 

Dintre aceştia, până ieri au
fost angajaţi 60, din care 39 absol-
venţi de învăţământ liceal şi postli-
ceal, 12 de învăţământ profesional,
opt de învăţământ superior şi unul
de învăţământ special. În prezent, au
mai rămas în evidenţă 438 de absol-
venţi din care 142 indemnizaţi şi
295 neindemnizaţi, unul fiind absol-
vent de studii speciale. 

Florin Dura

Angajaţii MAI continuă să plece
din sistem
8 Deşi condiţiile de muncă sunt mulţumitoare, şeful ISU Satu Mare,
colonelul Gheorghe Dan, susţine că de vină sunt salariile

aJOFM a reuşit să găsească 
locuri de muncă pentru 60 
dintre absolvenţii sătmăreni

Ciprian Bâtea

FENOMEN. Angajaţii MAI continuă să fie nemulţumiţi de nivelul salariilor

Hoţ minor 
din autoturism,
prins după 
trei zile

Poliţiştii de investigaţii cri-
minale l-au prins miercuri pe un tânăr
în vârstă de 15 ani, ca fiind autorul
unei infracţiuni de furt din auto.
Acesta, în noaptea de 16/17 august
anul curent,  profitând de faptul că
autoturismul marca Ford care era
parcat în faţa unui local din munici-
piu, situat în apropierea Podului Go-
lescu avea portierele neasigurate a
pătruns în autoturism de unde a furat
un portofel care conţinea documente
şi suma de 200 lei. Deşi datele primite
de poliţişti au fost neclare, totuşi au-
torul furtului a fost identificat. Mino-
rul este cercetat în stare de libertate
sub aspectul comiterii infracţiunii de
furt, însă poliţiştii continuă cercetă-
rile pentru a stabili întreaga activitate
infracţională a acestuia.

Pavel Prodaniuc 
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