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Dacă criteriul de alegere a
preşedintelui României ar
fi dimensiunea tupeului

candidaţilor, Elena Udrea ar câştiga
cu siguranţă competiţia, detaşat,
încă din primul tur de scrutin. Din
condescenţă faţă de o femeie, pe de-
asupra şi frumoasă, n-aş fi scris
aceste rânduri, dacă tupeul întru
lăudăroşenie al acesteia n-ar fi de-
păşit orice limită a bunului simţ ele-
mentar.

fostul ministru al Dezvol-
tării şi turismului şi mai nou can-
didată la funcţia cea mai înaltă în
stat, Elena Udrea şi-a făcut recent o
pagină pe net unde prezintă o hartă
cu realizările sale din perioada în
care a fost membră a unui guvern de
tristă amintire pentru români. tu-
peul este maxim pentru că ea se
laudă cu lucruri pe care nu le-a
făcut din banii săi, ci cu fonduri de
la bugetul de stat şi finanţări de la
Uniunea Europeană. Iar foarte
multe s-au dovedit pe parcurs doar
inutile investiţii supraevaluate. În
harta sa prezentată pe net sunt
menţionate ca realizări parcurile
din păduri, terenurile de sport în
pantă sau frunza brand de ţară,
cumpărată dintr-un stock de im-
agini, dar plătită cu 900.000 de
euro.

continuare în pagina 2
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VOICu D. RuSu

Spitalul din Turţ
va fi resuscitat

trei etape s-au disputat
din noua ediţie a Campionatului
de minifotbal de la Rania Sport
Club.

Din păcate această etapă
a avut trei partide care nu s-au dis-
putat, două neprezentări şi o
amânare.

lideri rămân colegii

noştri de la Nord Vest tV, care au
învins cu 6-4 pe Young boys fbb.
Campioana en-titre Sentierri nu a
jucat pentru că echipa Calato nu s-
a prezentat, iar Roş-Albaştrii au
trecut cu 8-2 de oli 2011. În con-
tinuare vă prezentăm, ceea ce s-a
întâmplat.

SPORT - pag.10-11

MINIfotbAl
Nord Vest TV, lider şi după etapa
a treia
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SăRbăTOARe
Ziua Vârstnici-

lor, celebrată
la Satu Mare

Cascadorii râsului 
la Primăria comunei
Păuleşti pag. 7
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“Ziua Internaţională a Per-
soanelor Vârstnice”, sărbătorită în fie-
care an pe 1 octombrie, nu este doar un
moment în care trebuie să-i omagiem
pe cei care, prin dăruire şi muncă, au
construit societatea în care trăim astăzi,
ci şi o zi în care trebuie să le arătăm ca le
suntem alături, că suntem recunoscători
pentru tot ceea ce au făcut pentru noile
generaţii şi pentru România de astăzi.

Ca Preşedinte al principalei
forţe generatoare de măsuri sociale şi de
sprijin pentru persoanele în vârstă - Par-
tidul Social Democrat - şi ca reprezentant
al unui Guvern care, în ultimii doi ani, a
început să facă dreptate pentru această ca-
tegorie ignorată  până nu demult, vreau
să reafirm că susţinerea persoanelor vâr-
stnice trebuie să rămână o prioritate.

pag. 16

Mesajul Preşedintelui PSD, VICTOR
PONTA, cu ocazia „Zilei Internaţionale
a Persoanelor Vârstnice”

În fiecare an, pe 1 oc-
tombrie, în întreaga lume se
sărbătoreşte “Ziua Internaţio-
nală a Vârstnicilor”. După ce de-
a lungul vieţii aţi acumulat
înţelepciune, experienţă şi cu-
noaştere, pe care aţi transmis-o
generaţiilor următoare, astăzi vă
suntem profund recunoscători,
vă respectăm şi vă iubim.

La mulţi ani tuturor 
şi o viaţă lungă 
lipsită de griji!

Organizaţia Judeţeană a PSD
Satu Mare
Preşedinte

Mircea Govor

Mesajul PSD Satu Mare 
de Ziua Vârstnicilor
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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
021/9672 - Progranări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENŢII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

Telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfânTUl AnTon

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Miercuri, 1 octombrie 2014
ziua 274 a anului

Niciodată femeile nu sunt mai
puternice decât după ce au fost
înfrânte. 

(Balzac)

Soarele răsare la 7 şi 14 minute,
apune la 18 şi 56 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Acoperământul Maicii
Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf.
Cuv. Roman Melodul; Sf. Cuv.
Iosif şi Chiriac de la Bisericani
romano - catolic - Ss. Tereza a
Pruncului Isus, fc. înv.; Roman
Melodul, diacon
greco - catolic - Acoperământul
Maicii Domnului; Sf. Ap. Ana-
nia; Cuv. Roman Melodul; 

1946 -s-a încheiat procesul de la
Nuremberg, în care au fost jude-
caţi cei mai importanţi lideri na-
zişti.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT

IOAN RAŢIU

Un studiu realizat de
D&D Research pe 1150 de per-
soane, pe un chestionar cu 36 de în-
trebări, la iniţiativa berii Bucegi, a
concluzionat că pentru jumătate din
români a şti o meserie este mai im-
portant decât a avea studii supe-
rioare, mai ales că o meserie permite
celui care o practică să se “descurce
oriunde” şi în orice condiţii. Cehtio-
naţi, 65% din părinţii români îşi sfă-
tuiesc copiii să-şi aleagă profesii cu
studii superioare (“gulere albe”). De
asemenea, 49,3% dintre români con-
sideră că meseriile sunt utile, dar aces-
tea nu sunt respectate suficient: Top
trei meserii care sunt respectate sunt
din categoria “gulerelor albe”: medic,
avocat, profesor, iar 57,4% din cei

care practică deja o meserie s-ar reo-
rienta către una din acceaşi categorie
dacă ar putea să o ia de la capăt. Pri-
mele două alegeri: şofer şi mecanic.

65% dintre români consi-
deră că o meserie se învaţă prin pre-
gătire, la şcoală. Unu din trei tineri
între 18 şi 24 de ani crede că o me-
serie se învaţă cel mai bine chiar la
şcolile de meserii. 70% dintre ro-
mâni pun câştigul financiar pe pri-
mul loc: o “meserie de viitor” este
aceea care aduce bani în prezent.
Chiar şi meseriile aspiraţionale (care
aduc respect, meserii “curate” şi
unele cu impact social pozitiv) sunt
apreciate în primul rând pentru că
sunt şi bănoase. “Gulerele albastre”
nu primesc respectul care li se cu-

vine. Însă dacă ar fi să o iei de la în-
ceput, “gulerele albastre” ar opta tot
pentru o meserie din aceeaşi catego-
rie.

Deşi “gulerele albastre” nu
intră în topul profesiilor respectate,
iar meseriaşii nu sunt percepuţi ca
fiind plătiţi suficient de bine, unul
din doi români din categoria aceasta
sunt mândri de meseria lor. Societa-
tea românească este una a contraste-
lor. 65% din părinţi îşi sfătuiesc
copiii să aleagă profesii cu studii su-
perioare,iar 53% din tinerii între 18
şi 24 de ani ar prefera o meserie “gu-
lere albastre”. În general, cei chestio-
naţi acordă prioritate practicii versus
teoriei. Şi de asemenea, relaţiei cu
locul de muncă. 
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Cu parşivenia-i demnă de o cauză
mai bună, se laudă doar cu partea
plină a paharului risipei. Menţio-
nează, de exemplu, construcţia pati-
noarului olimpic de la Braşov, însă
nu spune că a costat 12 milioane de
euro, adică de trei ori mai mult decât
patinoarul olimpic din Ungaria, care
s-a construit cu 4 milioane de euro.
A omis, de asemenea, cu bună ştiinţă
să menţioneze construcţia Bazinului
de înot din Câmpina, inaugurat cu
fast împreună cu etern slugarnicul
Emil Boc. Investiţia a fost de peste
un milion de euro, dar bazinul stă cu
lacăt la uşă, pentru că primăria nu
poate plăti  nici măcar utilităţile care
se ridică la 20.000 de lei lunar. Exem-
plele ar putea continua dar mai men-
ţionăm doar Gala Bute, organizarea
căreia, după cum a demonstrat De-
partamentul de Luptă Antifraudă, a
fraudat bugetul de stat cu 1,5 mi-
lioane de euro. Dar despre toate cele
de mai sus organele de anchetă con-

tinuă să tacă suspect.
Pe de altă parte, împinsă de

la spate şi susţinută de Traian Bă-
sescu şi de slugile lui, Elena Udrea vi-
sează cu ochii deschişi să ajungă
preşedinte al României. Se laudă cu
acelaşi tupeu de-a lungul şi de-a latul
ţării cu ce va face şi va drege după ce
se va instala în fotoliul de la Cotro-
ceni pe care îl va moşteni. Din pă-
cate, s-a dovedit recent că habar nu
are care este, din punct de vedere
constituţional, atribuţia fundamen-
tală a şefului statului. Chestionată de
un ziarist pe această temă, frumoasa
blondă şi-a încheiat bâlbâiala cu un
zâmbet şăgălnic îngăimând: “cam
aşa ceva”. Cu toate acestea, cu ambi-
ţiile sale megalomane Elena Udrea se
poate baza fără emoţii pe două vo-
turi favorabile ale lui Traian Băsescu
şi Emil Boc. În rest, şansele ei depind
de opţiunile electoratului, deci sunt
echivalente cu o previzibilă zădărni-
cie.  

Tupeu prezidenţiabil
urmare din pagina 1

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

Meserii pentru România 

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ 
Azi la Ceaiul de Dimineţă Dj
Gaby dă startul unei noi zile  de
petrecere şi voie bună, cu un recital
susţinut de interpretul Bogdan de
la Satu Mare. 

ORA ADEVĂRULUI
POLITICA LA “ORA ADEVĂ-
RULUI”
Pentru o bună informare a teles-
pectatorilor, în legătură cu actuala
conjunctură politică şi pentru a
dezbate, relata şi informa într-un
mod cât mai obiectiv şi optim in-
formaţiile politice de nivel naţio-
nal şi judeţean, NORD VEST TV
invită reprezentanţii tuturor parti-
delor politice la dezbateri care să
ofere posibilitatea expunerii punc-
tului de vedere al formaţiunii pe
care o reprezintă. Dezbaterile au
loc în fiecare zi de MARŢI,
MIERCURI ŞI JOI, în prime-
time de la ora 18:00, în cadrul emi-
siunii “Ora Adevărului”. 

CU CĂRŢILE PE MASĂ 
Lansarea cărţii ,,Turn desfrun-
zit’’ de Felician Pop,un eveni-

ment de înaltă ţinută
În cadrul emisiunii de astăzi vă in-
vităm, de la ora 19:00 să luaţi parte
la difuzarea părţi a doua din am-
plul eveniment organizat cu ocazia
lansări volumului „Turn desfrun-
zit”, redat şi prezentat în anvergură
de către scriitorul şi publicistul, Fe-
lician Pop. Realizator: Voicu D.
Rusu.

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN 
DESCHIDEREA ANULUI
UNIVERSITAR LA GOLDIŞ
SATU MARE
În ediţia specială a emisiunii UNI-
VERSITARIA din această seară,
difuzată la NORD VEST TV, de
la ora 20.45. veţi putea viziona în-
registrarea festivităţii de deschi-
dere a noului an universitar
2014-2015, la Universitatea de
Vest VASILE GOLDIŞ Arad - Fi-
liala Satu Mare. La această festivi-
tate au fost prezente personalităţi
marcante ale vieţii universitare, ofi-
cialităţi locale şi judeţene, studenţi
şi desigur “bobocii” din anul I.
Realizator: Dumitru Ţimerman.



3/ Miercuri, 1 octombrie 2014 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest

“Sibiul lucrului bine făcut” (I)
8 Cum au ajuns școlile din instituții de propagandă nazistă (anii’40) în proprietatea Bisericii Evanghelice
(anii’2000)

Aproape jumătate din
școlile sibiene au fost re-
trocedate. O parte din

elevi au fost evacuați, fiind nevoiți
să se mute în spații mult mai res-
trânse. În unele cazuri, din lipsă
de săli de clasă, părinții au pus
mână de la mână pentru a ridica
containere unde să poată învăța
copiii. Dar în multe situații,
instituțiile de învățământ sunt
obligate să plătească către noul
proprietar chirii exorbitante. Toți
acești bani provin din bugetul pu-
blic. O afacere murdară pusă la
cale de primarul Klaus Iohannis
și Biserica Evanghelică. Ca să-l
parafrazăm pe candidatul Iohan-
nis la președinție, “Sibiul lucrului
bine făcut”!  Reprezentanții bise-
ricii germane au revendicat mai
toate școlile din oraș, iar edilul Si-
biului, împreună cu consiliul
local, au acceptat retrocedarea “in
integrum”, ceea ce a provocat o
adevărată criză de spațiu pentru
învățământul din acest munici-
piu. Nu s-a ținut cont că sunt
instituții comunitare, că făceau
parte din domeniul public. Cu
atât mai trist este faptul că o parte
din aceste clădiri școlare care au
fost retrocedate, iar elevii au fost
evacuați, sunt de-a dreptul pără-
site, au început să se degradeze,
iar Biserica Evanghelică, noul
proprietar, nu a investiti niciun
leu pentru întreținerea și renova-
rea lor.

Renovate pe bani 
publici, retrocedate
Bisericii Evanghelice

În alte situații, imobile
tocmai renovate și modernizate
din banul public, au fost cedate la
cheie reprezentanților bisericii. Cu
alte cuvinte, primăria investește din
bugetul local pentru modernizarea
școlilor, apoi consiliul local votează
pentru restituirea lor în natură. O
schemă de corupție bine pusă la
punct, prin care se căpușează buge-
tul local al comunității sibiene.
Și nu numai atât: aceste retrocedări
s-au făcut ilegal deoarece toate
aceste clădiri, care au aparținut de
drept, între 1942-1944, Grupului
Etnic German, o organizație hitle-
ristă, scoasă în afara legii în 1944,
prin decret regal și prin convenții
ale aliaților de după cel de-al doilea
război mondial, au intrat în pro-
prietatea statului, nu prin abuz, ci
legal, prin respectarea acodurilor
internaționale. Adică înainte de 6
martie 1948 (cînd au început
naționalizările abuzive) , la care fac
apel toate legile de restituire adop-
tate după 1989.

Lista școlilor 
retrocedate

Acesta este un caz al “Ro-
mâniei lucrului bine făcut”, în
concepția lui Klaus Iohannis( ca să
cităm din lozinca acestuia din cam-
pania pentru prezidențiale). Potri-
vit unor surse din cadrul
Inspectoratul Școlar Sibiu, mai

bine de 50 de școli, grădinițe și
licee, au fost retrocedate în tot
județul, cea mai mare parte în mu-
nicipiu. Aproape toate către Bise-
rica Evanghelică( reprezentată de
consistoriul superior) și Forumul
Democrat al Germanilor din Ro-
mânia. Este vorba despre școlile
gimnaziale numărul 1, nr.2, nr.4,
nr.5 – “Regina Maria”, corp 1, nr.6,
„Emil Cioran”, nr.8, „Mihai Emi-
nescu”, „Waldorf ”, nr.11, corp A,
nr.12, corp A, nr.13, „Radu Sele-
gean și grădinița nr.9, nr.18, nr.19,
nr.20, nr.21, nr.23, nr.24, nr.25:
grădinițele nr.1, nr.5, nr.7, nr.12,
nr.14, nr.16, nr.17, nr.28, nr.33,
nr.36, nr.31; liceele de Artă, Bruc-
kenthal, Textil, Agricol, Sanitar,
Pedagogic, CFR, Colegiul Tehnic
„D.P. Barcianu”. In același timp au
fost retrocedate, Clubul Sportiv
Șoimii Sibiului, Palatul Copiilor,
dar și clădirea Inspectoratului
Școlar.

Ce s-a întâmplat cu aceste
sedii de educație? Unele au fost
evacuate, cum ar fi Liceul Pedago-
gic, Liceul Sanitar, Liceul CFR,
școala 12,școala 42 ( transformată
în club al FDGR), Clubul Șoimii
Sibiului, Inspectoratul Școlar. Al-
tele plătesc chirii exagerat de mari
cum ar fi Liceul de Artă, Colegiul
Tehnic Cibium Sibiu, Colegiul
Octavian Goga, Colegiul Bruc-
kenthal, Liceul Agricol,
grădinițele nr.4 și 29.

Școli golite de copii 
și lăsate în paragină

Unele clădiri de școli re-
trocedate sunt acum goale, unele
au fost demolate și se construiesc
spații comerciale. De exemplu, Li-
ceul Agricol( retrocedat Bisericii
Romano-catolice), situat în cen-
trul orașului, lângă Bazinul Olim-
pic, a fost evacuat, copiii fiind

înghesuiți acum la altă școală.
Deținea cantină, internat, restau-
rant, multe dependințe. A fost
modernizat din banii publici ( de
la Ministerul Educației și din fon-
duri ale primăriei), fiind dotat cu
instalații de încălzit moderne( cen-
trală, calorifere). Apoi, a fost retro-
cedat , in integrum, iar elevii,
evacuați și trimiși la marginea
orașului. Acum, o parte din clădiri
sunt pe cale a fi demolate, pentru
a lăsa loc altor contrucții.

Aceeași soartă a avut și
Liceul CFR. A fost modernizat
din bani publici, apoi retrocedat
Bisericii Evanghelice. Acum, com-
plexul de clădiri ( școală, internat)
din cartierul Lazaret, este părăsit,
bălăriile acoperă gardul înalt de
peste 2 m, iar lacătele sunt puse pe
poarta de la intrare. Dramatic este
faptul că acest imobil este total pă-
răsit, iar construcția începe să se
degradeze.
Nici Liceul Pedagogic „Andrei
Șaguna” nu a fost cruțat. Istoricul
Gheorghe Maior, declara despre
această instituție de învățământ că
este „cea mai veche școală normală
din România”. Acum, liceul este
părăsit, iar tencuiala a început să
cadă de pe ziduri. Primăria nu a
ținut cont că această clădire este
declarată monument istoric în
centrul Sibiului.

A fost retrocedat și sediul
Inspectoratului Școlar către Bise-
rica Reformată, după ce Ministe-
rul Educației a investit în
renovarea sa peste 1 miliard de lei
între 1998-1999. Personalul In-
spectoratului a fost înghesuit într-
o aripă a clădirii, fără sala de
ședință, chiar și fără centrala ter-
mică care încălzea întreaga clădire.
Menționăm că toate aceste bunuri
au reprezentat investiții ale statu-
lui!!!
Multe școli sunt puse în situația de

a plăti chirii foarte mari către noul
proprietar ( Biserica Evanghelică,
în special) pentru că Primăria
Sibiu nu a mai construit o școală
de foarte mulți ani. Acești bani
sunt achitați de către administrația
locală.

Biserica revendică,
Primăria plătește

Ca să înțelegem mai bine
situația, putem sublinia faptul că
Primăria și Consiliul Local sunt
cele cea care au retrocedat ( în
mare parte) aceste clădiri pe baza
cererilor de revendicare, iar apoi
aceeași Primărie plătește chirie
către noul proprietar pentru ca im-
obilele să-și păstreze destinația pe
o perioadă de cel puțin 10 ani ( așa
spun legile de retrocedare). Deci,
este vorba de fapt, de un gheșeft al
edilului Klaus Iohannis, pus la
cale, împreună cu colegii săi ger-
mani de la Biserica Evanghelică.
Școlile sunt retrocedate, ajung în
proprietatea Bisericii Evaghelice(
în mare parte), apoi, Primăria din
fonduri publice, plătește în contul
acest cult sume mari de bani( care
depășește 250 000 de euro pe an).
O modalitate eficientă de căpușare
a bugetului Primăriei Sibiu.
Cea mai mare chirie trebuie să o
plătească Liceul de Artă, de peste
17 000 de lei. Consilierii locali, în
majoritate aparținînd Forumului
Democrat al Germanilor din Ro-
mânia( în mare parte
evangheliști), au votat încă din pri-
măvară o decizie prin care Primă-
ria se obligă să plătească o chirie
pentru ca Liceul de Artă să-și con-
tinue activitatea în aceeași clădire.

Inițial, au vrut să eva-
cueze liceul, propunâdu-le elevilor
să se mute la o altă școală, total im-
proprie pentru specificul acestui
liceu. Școala a fost dotată în ulti-

mii ani cu clase speciale( săli de
dans, de muzică, de creație) pentru
tinerii artiști, fiind vorba de sume
mari de bani alocate de la bugetul
local și de la Ministerul Educației.
Dar în 2012, liceul a fost retroce-
dat către Biserica Evanghelică. Ele-
vii, profesorii și părinții au
protestat în stradă și au reușit să
oprească evacuarea. Dar acum, Pri-
măria Sibiu este nevoită să plă-
tească lunar, aproape 4000 de euro
pentru Biserica Evanghelică. Mai
mult, consilierii locali ai FDGR au
votat și pentru plata retroactivă
din anul 2012, de când a fost res-
tituit liceul. Acest lucru ar însemna
că Primăria trebuie să plătească
peste 15 000 de euro cultului even-
ghelic. Este vorba despre banul pu-
blic, al comunității locale. Acesta
este Sibiul “lucrului bine făcut”?
Alte chirii plătite de școli din banul
public către cultele religioase ger-
mane: Colegiul Tehnic Cibinium
Sibiu – 16.326 lei, Colegiul Bruc-
kenthal-6.859 lei, Colegiul Agri-
col-345, 23 lei, Școala nr.10-4.197
lei, Grădinița nr.20-4175 lei.

În același timp, Inspec-
toratul Școlar plătește chirie,
pentru un mic corp de clădire,
acolo unde a fost lăsat de noul
proprietar ( Biserica Refor-
mată), să-și desfășoare activita-
tea, peste 4000 de euro. De
asemenea, Palatul Copiilor
achită Bisericii Evenghelice
suma de 3000 de lei, lunar.
Toate, instituții publice, aflate în
domeniul public. Adică o mare
bătaie la joc la adresa patrimo-
niului național. O afacere in-
strumentată tocmai de cel care
a fost ales să reprezinte intere-
sele comunității, nu doar cele
ale clienților săi politici și
religioși din cadrul FDGR și a
Bisericii Evenghelice.

sursa: ancheteonline.ro

Klaus Iohannis
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Inspectoratul Şcolar Judeţean
Satu Mare a început distribui-
rea în judeţ a rechizitelor şco-

lare gratuite, acestea urmând să
ajungă la cei peste 16.250 de bene-
ficiari în cel mai scurt timp. Anun-
ţul a fost făcute de inspectorul
şcolar general, Claudiu Mondici în
cadrul unei conferinţe de presă,
ocazie cu care a prezentat şi meto-
dologia de organizare şi
funcţionare a consiliului de
administraţie din învăţământul
preuniversitar.

Peste 16.250 
de beneficiari

Potrivit celor afirmate de
inspectorul şcolar general, Claudiu
Mondici, pentru rechizitele gra-
tuite, judeţului Satu Mare i-a fost
alocată suma de 385.000 de lei ne-
cesari pentru circa 16.500 de pa-
chete. “În judeţul nostru au fost
solicitate 16.251 de astfel de pachete
cu rechizite gratuite, iar distribuirea
acestora în cele 94 de unităţi de în-
văţământ a început încă de ieri (n.r.
- luni)şi s-a finalizat azi.Urmează ca
în cel mai scurt timp acestea să
ajungă la elevi”,  a afirmat Claudiu
Mondici. Astfel, 1.817 pachete sunt
distribuite pentru clasa pregătitoare,
2.504 pachete pentru clasa I, 4.957
pachete pentru clasele II-IV, 4.887
pachete pentru clasele V-VII şi
2.086 pachete pentru clasele a VIII-
a.

Totodată, Claudiu Mon-
dici a afirmat că toate şcolile din
judeţ sunt pregătite pentru venirea
iernii în ceea ce priveşte asigurarea
căldurii. Cele mai multe dintre aces-
tea, 122 la număr, sunt încălzite cu

gaz metan, în timp ce 98 sunt încăl-
zite cu centrale pe lemne, 77 cu sobe
de teracotă, şase cu convertoare pe
gaz, cinci cu centrale GPL şi una cu
centrală termică pe motorină. Pri-
măriile au asigurat carburantul ne-
cesar pentru încălzirea şcolilor.

Metodologie nouă la
Consiliile de Admi-
nistraţie a şcolilor

Tot în cadrul întâlnirii cu
presa, Claudiu Mondici a prezentat

şi noua metodologie de organizare
şi funcţionare a consiliului de
administraţie din învăţământul
preuniversitar. Inspectoratul şcolar,
în raport cu rețeaua şcolară, mări-
mea şi specificul fiecărei unități de
învățământ, stabileşte prin hotărâre
a consiliului de administrație numă-
rul de membri ai consiliului de
administrație pentru fiecare unitate
de învățământ preuniversitar de stat.
Consiliul de adminstrație al Inspec-
toratului Școlar Județean Satu Mare
a hotărât ca în cazul unităților de

învățământ preşcolar, precum şi în
cazul unităților de învățământ gim-
nazial cu maxim 12 grupe sau clase
numărul de membri să fie 7, în cazul
unităților de învățământ cu 13 - 30
grupe sau clase numărul de membri
să fie 9, iar în cazul unităților de
învățământ cu mai mult de 30 grupe
sau clase numărul de membri să fie 13.

Preşedintele consiliului de
administrație este directorul unității
de învățământ. Consiliul de
administrație este legal întrunit în
şedință în prezența a cel puțin jumă-

tate plus unu din totalul membrilor
acestuia. Hotărârile consiliului de
administrație se aprobă cu votul a
cel puțin 2/3 din membri prezenți,
cu excepțiile prevăzute de legislația
în vigoare. Hotărârile consiliului de
administrație care vizează persona-
lul din unitate se iau prin vot secret.
Directorul unității de învățământ
emite deciziile conform hotărârilor
consiliului de administrație. Hotă-
rârile consiliului de administrație se
afişează la avizier şi pe pagina web a
unității de învățământ.

FLORIN DURA

Rechizitelor şcolare gratuite au fost
distribuite de Inspectoratul şcolar  
8 Conducerea ISJ a prezentat şi metodologia de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din
învățământul preuniversitar

AJUTOR. Peste 16.250 de elevi vor beneficia de rechizite gratuite

În urma triajului epide-
miologic efectuat în şcoli de in-
spectorii Direcţiei de Sănătate
Publică Satu Mare în cursul lunii
septembrie, au fost depistaţi peste
300 de copii cu păduchi. În total,
în cadrul controlului au fost exa-
minaţi 32.880 de elevi, fiind de-
pistate 585 de cazuri. Astfel, au
fost depistaţi nu mai puţin de 262
de elevi cu păduchi. Contrar aş-

teptărilor, cele mai multe cazuri
de păduchi au fost depistate la
elevii din mediul urban - 159 de
elevi, în timp ce în mediul rural
numărul elevilor cu păduchi a
fost cu 50% mai mic, adică de
101. La acestea se mai adaugă şi
cele 46 de cazuri de păduchi de-
pistaţi în urma reverificărilor, ast-
fel că numărul total al copiilor cu
pediculoză a fost de 308.

Totodată, au mai fost de-
pistate 262 de cazuri de angine,
15 micoze, 12 BDA (boli diareice
acute) precum şi două alte boli
parazitare. De asemenea, a fost
depistat şi un caz de varicelă. Tri-
ajele epidemiologice sunt efec-
tuate trimestrial în şcoli având ca
scop prevenirea răspândirii boli-
lor contagioase.

Florin Dura

Peste 300 de copii cu păduchi, depistaţi în şcoli

Poliţiştii de frontieră din
cadrul PTF Urziceni au descope-
rit luni, în jurul orei 19.00, într-
un autoturism marca Mercedes,
condus de către Ioan P., în vârstă
de 48 de ani din Maramureş, can-
titatea de 1.069 pachete de ţi-

gări.Ţigările în valoare de 16.000
lei au fost descoperite în bagajele
personale ale conducătorului
auto, iar la solicitarea poliţiştilor
de frontieră acesta nu a putut pre-
zenta niciun document de prove-
nienţă. Astfel, maramureşeanul

este cercetat pentru săvârşirea in-
fracţiunii de tentativă la contra-
bandă, iar ţigările au fost ridicate
în vederea confiscării, urmând ca
la final să fie luate măsurile legale
care se impun.

Pavel Prodaniuc 

O mie de pachete de ţigări găsite în bagajele unui
maramureşean

Preşedintele Organizaţiei
Municipale Carei a Partidului So-
cial Democrat, Ionuţ Oneţ, preşe-
dintele Organizaţiei Municipale de
Pensionari Carei a PSD, Rodica
Bereş şi directorul executiv al Casei
Judeţene de Pensii Satu Mare, Euge-
nia Sabou, i-au invitat luni la masă
pe vârstnicii social-democraţi din
Carei. Astfel, un număr de 35 de se-
niori social-democraţi au fost cin-
stiţi de conducerea municipală a
PSD cu ocazia Zilei Internaţionale

a Vârstnicilor. “Noi vă purtăm un
mare respect şi vă mulţumim că
sunteţi membrii cu vechime ai Par-
tidului Social Democrat. Vă suntem
recunoscători pentru că aţi fost
mereu alături de noi, de aceea am
considerat că trebuie să vă cinstim
în această zi”, a declarat Ionuţ Oneţ.
La rândul său, Eugenia Sabou le-a
spus vârstnicilor că vor avea mereu
un sprijin în instituţia pe care o re-
prezintă.

Ciprian Bâtea

Vârstnicii social-democraţi, 
sărbătoriţi la Carei
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Spitalul din Turţ, închis de
circa zece ani, va fi repus în
stare de funcţionare odată ce

aici va fi înfiinţat un centru me-
dico-social finanţat din fonduri
europene. Valoarea totală a proiec-
tului, în valoare de 2,33 milioane
de lei, va fi asigurată prin Fondul
Social European în cadrul proiec-
tului “Economia socială - instru-
ment de creştere a calităţii vieţii”.
Primarul comunei Turţ, Ioan Ciu-
pac a precizat că este nevoie de un
astfel de centru pentru vârstnicii
neajutoraţi din comună şi împre-
jurimi.

Centru socio-medical
modern

În cadrul acestui proiect,
care urmează a fi implementat de
Asociaţia ASSOC în colaborare cu
Primăria Turţ, are în vedere înfiin-
ţarea a patru structuri de economie
socială la Spitalul din Turţ. Este
vorba despre un serviciu de catering
în cadrul căruia vor fi angajaţi un
bucătar, un ajutor de bucătar, doi
agenţi de vânzări şi un manager,
pentru a cărui serviciu este prevă-
zută spre finanţare suma de 800.000
de lei, precum şi de înfiinţarea unui
centru de meditaţii pentru elevi la
care vor lucra trei profesori, pentru
care este prevăzută suma de 403.500
de lei.

Însă cel mai important
lucru care va fi înfiinţat în cadrul
proiectului va fi centrul medico-so-
cial Turţ, care va fi organizat la eta-
jele unu şi doi ale Spitalului din
Turţ. În cadrul acestui centru, pen-
tru care sunt prevăzute finanţări de
809.715 lei, vor fi angajaţi un

medic, patru asistenţi medicali, doi
infiermieri, un muncitor şi un ma-
nager. Acest centru va oferi servicii
de îngrijire medicală pentru vârstni-
cii din Turţ, pentru care sunt prevă-
zute finanţări de 817.508 lei.

Investiţie necesară
Primarul comunei Turţ,

Ioan Ciupac, a declarat că înfiinţa-
rea acestui centru medico-social va
readuce la viaţă spitalul din locali-
tate, iar serviciile acestuia vor fi or-

ferite atât vârstnicilor rămaşi singuri
acasă, din Turţ, cât şi din comunele
învecinate. “După foarte mulţi ani
în care am încercat să găsim fonduri
pentru a readuce la viaţă acest spital,
în cele din urmă, cu ajutorul Asocia-
ţiei ASSOC am reuşit acest lucru.
Centrul medico-social care va fi înfi-
inţat aici va oferi servicii complete
persoanelor vârstnice, rămase singure
acasă după ce copiii lor au plecat la
muncă în străinătate, dar nu va fi un
azil de bătrâni. Cei care vor fi inter-
naţiu aici vor beneficia de asistenţă

medicală la standarde prevăzute de
normele europene. Sunt peste 40 de
saloane disponibile, cu câte două pa-
turi, care vor asigura confortul nece-
sar celor internaţi”, a precizat
primarul Ioan Ciupac. 

Şi medicul de familie Vasile
Chira, este de părere că serviciile ofe-
rite de acest centru medico social
sunt necesare pentru mulţi vârstnici
din Turţ. “Centrul medico-social
care va fi amenajat la Spitalul din Turţ
este foarte necesar pentru această co-
munitate. Aici sunt mulţi vârstnici

care nu au niciun sprijin şi au nevoie
de ajutor. Ne dorim ca acest centru să
fie finalizat în cel mai scurt timp po-
sibil”, a afirmat medicul de familie.

Edilul şef al comunei Turţ a
precizat că propunerea făcută de către
Asociaţia ASSOC va fi supusă în dez-
batere în cadrul următoarei şedinţe
de Consili Local şi şi-a exprimat con-
vingerea că va fi acceptată. De aseme-
nea, Ioan Ciupac a mai afirmat că, în
prima fază, cele patru obiective vizate
vor crea 23 de noi locuri de muncă
pentru comunitatea locală.

SZASZ LORAND

Spitalul din Turţ va fi resuscitat
8 Aici va fi înfiinţat un centru medico-social în cadrul unui proiect european în valoare de circa 2,33 milioane de lei

INVESTIŢIE. Primarul Ioan Ciupac este de părere că înfiinţarea acestui centru medico-social va readuce la viaţă spitalul

În prima zi a campaniei din
cadrul “Săptămânii Prevenirii Crimi-
nalităţii”, poliţiştii au organizat luni, în
parteneriat cu Penitenciarul Satu
Mare şi Serviciul de Probaţiune, două
întâlniri între elevi şi tineri deţinuţi. La
aceste activităţi au participat aproxi-
mativ 50 de elevi şi patru cadre didac-
tice. De această dată la întâlnirile
programate au participat doi bărbaţi
aflaţi în detenţie pentru infracţiuni de
criminalitate informatică, subiect care
a stârnit interesul elevilor participanţi,
veniţi de la Liceul de Artă “Aurel
Popp”, respectiv Colegiul Tehnic de
Construcţii şi Telecomunicaţii “Ion
I.C. Brătianu”. Elevii au aflat de la spe-
cialiştii din cadrul Poliţiei, Penitencia-
rului şi ai Serviciului de Probaţiune
despre factorii ce conduc la delin-
cvenţă şi infracţionalitate, dar şi despre

răspunderea penală şi consecinţele
concrete pe care le pot avea aceste
fapte.  Experienţa personală a celor doi
tineri deţinuţi a fost, însă, momentul
care i-a sensibilizat cel mai mult pe ele-
vii participanţi, cu atât mai mult cu cât
cei doi proveneau din familii model,
care le-au oferit o bună educaţie. To-
tuşi, dorinţa de a câştiga mulţi bani cu
uşurinţă, s-a dovedit a fi motivul pen-
tru care tinerii în cauză şi-au pus inte-
ligenţa în slujba răului, ajungând în
acest fel să-şi piardă libertatea. O
scurtă vizită în Penitenciar a completat
tabloul zilei, elevii Liceului de Artă
fiind, totodată, invitaţi de organizatori
să-şi transpună emoţiile în lucrări ar-
tistice, lucrări ce vor face obiectul unei
expoziţii publice, în acest fel mesajul
putând fi transmis mai departe.

Pavel Prodaniuc

Elevii îndrumaţi de deţinuţi 
să nu le urmeze exemplul Sătmărenii s-au înghesuit,

în ultimele două săptămâni, la ghi-
şeele direcţiei de Impozite şi Taxe
Locale (DITL) Satu Mare. Şi asta
pentru că de ieri a expirat ultimul
termen la care se pot plăti impozi-
tele locale fără penalităţi. De azi,
dările către stat vor fi majorate cu
2% pentru fiecare lună de întâr-
ziere, potrivit Codului de Proce-
dură Fiscală. Până în prezent, circa
60% din contribuabilii sătmăreni
şi-au achitat impozitele datorate. 

Potrivit şefului Serviciu-
lui executare silită din cadrul
DITL Satu Mare, până în prezent
şi-au achitat impozitele locale circa
60% din numărul total al contri-
buabililor. Conform aceleiaşi surse,
până în acest moment s-au încasat
174 de milioane de lei, din care 22
de milioane de lei reprezintă taxe
pe proprietăţi. Totalul veniturilor
prognozate la începutul anului la
nivelul bugetului local al munici-
piului Satu Mare este în cuantum
de 245.736.123, ceea ce înseamnă
că, după calculele hârtiei, angajaţii
DITL mai au de recuperat circa 72
de milioane lei. “Cetăţenii munici-
piului Satu Mare, în ultimii patru
ani, s-au reeducat din punct de ve-
dere financiar-fiscal şi vin cu regu-
laritate să plătească impozitele şi

taxele locale. Astfel, la începutul
anului sătmărenii au plătit, pentru
a beneficia de bonificaţia de 10%,
aproape 45% din numărul total al
contribuabililor. Astăzi, fiind ulti-
mul termen de plată al impozitelor
şi taxelor locale, s-a înregistrat un
trafic mai mare la ghişee, înregis-
trând un trafic dublu sau triplu
faţă de o zi normală”, a declarat
Dan Mirel. 

Este de menţionat faptul
că  45% din numărul contribuabi-
lilor, persoane fizice, şi-au plătit
impozitele până la data de 15 mar-
tie pentru a beneficia de bonifica-
ţia de 10% oferită de Codul Fiscal
şi aprobată de Consiliul Local Satu

Mare. De asemenea, potrivit Co-
dului de Procedură Fiscală, plata
taxelor şi a impozitelor locale se
face anual, în două rate egale, până
la 31 martie, respectiv 30 septem-
brie, după această dată perce-
pându-se majorări. De la 1
octombrie, autorităţile calculează
penalizări pentru fiecare lună sau
fracţiune de lună de întârziere. Ni-
velul majorării de întârziere este de
2% din cuantumul obligaţiilor fis-
cale principale neachitate în ter-
men, începând cu ziua imediat
următoare termenului scadent şi
până la data stingerii sumei dato-
rate.

Ciprian Bâtea

Sătmărenii s-au înghesuit la ghişeele DITL
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Ziua Internaţională a Vârstni-
cilor a fost sărbătorită azi de
aproximativ 200 de pensio-

nari din judeţ. Aceştia s-au întâlnit
la un restaurant din centrul oraşu-
lui pentru a se bucura alături de ofi-
cialităţile judeţene, locale şi de
prieteni în această zi specială.

Asociaţia Judeţeană a Pen-
sionarilor din Satu Mare a organizat
ieri, la Restaurantul Paloma, un eve-
niment deosebit cu ocazia Zilei In-
ternaţioanle a Persoanelor Vârstnice.
Preşedintele asociaţiei împreună cu
comitetul executiv s-au ocupat ca în
program să fie incluse momente ar-
tistice şi muzicale precum şi o tom-
bolă: “Pentru că mâine spaţiul este
ocupat ne-am gândit să sărbătorim
în premieră azi, 30 septembrie, Ziua
Internaţională a Vârstinicilor pentru
ca împreună cu membrii asociaţiei să
ne bucurăm de această frumoasă vâr-
stă”, ne-a mărturisit preşedintele
Asociaţiei Judeţene a Pensionarilor,
Livia Haidu.

Peste 200 de pensionari,
membri ai asociaţiei au sărbătorit
alături de oficialităţi. Printre cei care
au ţinut să le transmită sănătate şi
gânduri bune s-a numărtat şi prefec-
tul Eugeniu Avram: “Mă onorează
invitaţia pe care o faceţi Instituţiei
Prefectului. Întâlnirea de azi are în-
semnătate atât pentru dumneavoas-
tră, cât şi pentru noi. Aceasta
reprezintă un omagiu adus pensio-
narilor din întreaga lume, inclusiv

celor peste 82 de mii de pensionari
din judeţul Satu Mare”, a declarat
Eugeniu Avram. 

Alături de seniori a fost şi
directorul Casei Judeţene de Pensii,
Eugenia Sabou, care le-a transmis
cele mai alese gânduri de preţuire:
“Conducerea Casei Judeţene de
Pensii vă transmite cele mai alese
gânduri şi vă asigură de eforturile
continue pe care le depune pentru a
deveni un sprijin solid şi de încre-
dere pentru dumneavoastră.”, a spus

Eugenia Sabou. Un gând bun, sănă-
tate şi multă fericire a transmis vâr-
stnicilor şi viceprimarul
municipiului Satu Mare, Radu
Roca, prezent la sărbătoare.

Vizibil emoţionaţi, seniorii
s-au felicitat şi între ei şi s-au bucurat
să revadă vechi prieteni şi cunoş-
tinţe de care îi leagă frumoase amin-
tiri. Una dintre senioare ne-a
mărturisit că se bucură de această
sărbătoare, dar nu uită şi de cei care
azi nu au putut fi prezenţi “Doresc

să le transmit tuturor şi celor care
nu sunt prenzenţi  multă sănătate şi
fericire să ne mai putem bucura ca si
astăzi şi peste câţiva ani.”, a spus se-
nioara.
În 1 iunie 1991 s-a hotărât ca ziua
de 1 octombrie, să devină în fiecare
an, pentru toate statele lumii, Ziua
Internaţională a Vârstnicilor. În
momentul de faţă în judeţul Satu
Mare trăiesc peste 80 de mii de pen-
sionari şi peste 5 milioane în toată
România.

aLexandra ardeLean

Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, sărbătorită la Satu Mare
8 Peste 200 de pensionari sătmăreni au participat la manifestarea organizată de Asociaţia
Judeţeană a Pensionarilor 

SĂRBĂTOARE. Alături de pensionari, la manifestare au fost prezente şi autorităţile judeţene

Pensionarii APM
sărbătoriţi la 
Tarna Mare

Ziua de 1 Octombrie –
Ziua Internaţională a Pensionarului -
este o zi specială în viaţa Agenţiei
pentru Protecţia Mediului (APM)
Satu Mare, zi care prilejuieşte o întâl-
nire de suflet între foştii angajaţi ai in-
stituţiei şi actualii salariaţi. Reuniunea
reprezintă un moment de bilanţ al
realizărilor instituţiei si de evocare a
momentelor plăcute din vasta expe-
rienţă a angajaţilor pensionari. În
acest an, APM Satu Mare va organiza
azi (miercuri) cea de-a şaptea întâlnire
de neuitat cu cei 16 colegi care au in-
trat în pensie de la înfiinţarea APM
până în prezent. Primirea pensionari-
lor va avea loc la sediul APM Satu
Mare începând cu ora 9.00, după care
evenimentul va fi marcat prin vizitarea
Taberei ecologice de la Tarna Mare,
obiectiv care este aproape în exclusivi-
tate ecologică, începând de la concep-
ţie, dotări şi activităţi prevăzute. 

Pavel Prodaniuc

Eugenia Sabou: Mesaj
adresat pensionarilor

„Data de 1 Octombrie a
fost desemnată drept „Ziua Interna-
ţională a Persoanelor Vârstnice”, fiind
dedicată omagierii şi respectării celor
vârstnici. Această frumoasă imagine
a omului vârstnic aparţine conştiinţei
noastre şi ea va trebui preluată şi de tâ-
năra generaţie de astăzi, dăinuind ca
un semn de nobleţe pentru persoa-
nele de vârsta a treia. Pentru tot ceea
ce reprezentaţi pentru noi, conduce-
rea Casei Judeţene de Pensii vă trans-
mite cele mai alese gânduri de
preţuire şi vă asigură de eforturile
continue pe care le depune pentru a
deveni un sprijin solid şi de încredere
pentru dumneavoastră, cei care sun-
teţi în prim-planul preocupărilor
noastre.”

La mulţi ani cu multă sănătate!

La Carei a debutat luni seria
de evenimente organizate cu ocazia
împlinirii a zece ani de la trecerea în
nefiinţă a maestrului Ştefan Ruha Is-
tván, celebrul violonist careian. Eve-
nimentul In Memoriam Ştefan Ruha
István, desfăşurat în cadrul Festivalu-
lui Internaţional “Zilele Muzicale Săt-
mărene”, ediţia a XXXVII-a,
organizat de Filarmonica „Dinu Li-
patti” Satu Mare în colaborare cu Di-
recţia de Cultură Carei, a debutat la
ora 18.30 în Sala Cavalerilor a Caste-
lului Károlyi, cu lansarea cărţii “Ştefan
Ruha- O viaţă în constelaţia viorii”,
alături de autoarea dr. Mirela Capătă,
în prezenţa editorului prof. Gavril
Ţărmure, director al editurii “Char-

mides” şi a traducătoarei în limba ma-
ghiară şi ziaristă la cotidianul de limba
maghiară al județului Cluj - „Szabad-
sag”, Diana Hintos-Nagy. Lansarea de
carte a fost moderată de profesorul de
muzică, Visnyai Csaba. 

După lansarea cărţii, înce-
pând cu ora 19.00, în aceeaşi locaţie
a avut loc un emoţionant recital A.
Corelli intitulat ”Trio Ricercando Il
Barocco” susţinut de Mirela Capătă -
vioară, Ecaterina Botar - clavecin, Ilse
L. Herbert - violoncel. În cadrul ace-
leiaşi zile, reprezentanţii Direcţiei de
Cultură Carei alături de localnici au
depus o coroană şi flori la mormântul
maestrului Ştefan Ruha István, din ci-
mitirul reformat din Carei, iar după

masă, înaintea lansării de carte, a fost
deschisă o expoziţie care cuprinde
imagini din activitatea şi viaţa maes-
trului precum şi distincţii, diplome,
însemnări, realizate cu sprijinul lui
Visnyai Csaba. Manifestările dedicate
meastrului Ştefan Ruha István conti-
nuă azi (miercuri) la Carei, de la ora
19.00 în Sala Cavalerilor a Castelului
Károlyi cu Concertul Simfonic In
Memoriam Ştefan Ruha István - 10
ani de la moartea maestrului, dirijor:
Cristian Brâncuşi, Solişti: Andrei
Ágoston şi Rudolf Fátyol, ambii la
vioară, iar în program vor fi interpre-
tate lucrări de Vivaldi, Bach şi W.A.
Mozart.

Pavel Prodaniuc

Biblioteca Judeţeană Satu
Mare, în colaborare cu Asociaţia Scrii-
torilor de Nord-Vest şi Editura “Cita-
dela”,  a organizat ieri un nou
eveniment cultural şi editorial prin lan-
sarea volumului bibliografic “Revista
Afirmarea (1936-1940). Din istoria
presei sătmărene” ce poartă semnătura
Mariei Antonescu. La eveniment au
participat consilierul local Manuela
Rogoz, conducerea Bilblioteii Jude-
ţene, în frunte cu directorul interimar
Lacrima Camelia Istrăuan şi directorul
adjunct, Robert Lazlo, alături de nu-
meroşi oameni de cultură. Cu această
ocazie, Manuela Rogoz a transmis me-
sajul primarului municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, prin care o felicită
pe Maria Antonescu pentru realizarea
acestei lucrări. Totodată, întrucât în
data de 1 octombrie se celebrează Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice,

i-a felicitat şi pe pensionarii aflaţi în
sală. 

Voicu D. Rusu a declarat des-
pre volumul lansat ieri privind revista
“Afirmarea”:” nu este doar o simplă
monografie a revistei, fiind concepută
ca una de literatură universală”. Despre
volum au mai vorbit şi alţi oameni de
litere, gazetari şi editori din peisajul cul-
tural sătmărean precum Alexandru
Zotta, Ioan Nistor, Viorel Câmpean,
Grigore Scarlat, Aurel Pop, în prezenţa
autoarei Maria Antonescu, iar aceasta
a declarat că volumul a fost scris în me-
moria socrului său Nae Antonescu şi a
soţului său, Flaviu Antonescu. Lucra-
rea a văzut lumina tiparului la Editura
“Citatela” şi îşi propune să prezinte un
capitol important din istoria presei săt-
mărene, beneficiind de un studiu
amplu şi bine documentat. 

Pavel Prodaniuc

Ştefan Ruha, comemorat la Carei Volumul despre “Revista Afirma-
rea” lansată la Biblioteca Judeţeană
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S.C. TROTa România S.R.L., din Cluj,
selecţionează tineri 

şoferi profesionişti cu categoriile C + e, 
cu cel puţin 2 ani de experienţă demonstrabilă pe camion articulat (cap tractor cu semi-
remorcă), cunoscut şi ca TIR. Se lucrează numai în echipaj, pentru efectuarea de trans-
porturi frigorifice în Comunitatea Europeană. După fiecare 2 luni pe comunitate, se dă
o săptămână de concediu, firma asigurând transportul cu avionul, dus şi întors. Se asigură
un minim între salariul de bază şi diurne, care depinde de categoria profesională şi de ve-
chimea în firmă.

Solicitanţii ce vor fi selectaţi după interviurile ce se vor organiza cât de curând,
vor susţine o probă practică pentru a se evalua capacitatea profesională.

Informaţii despre locul şi ora interviului, la tel. 0740295418, numai după tri-
miterea unui CV şi copii de pe documentele de mai jos, la soferitir@trota.ro:
- Buletin
- Paşaport
- Permis de conducere
- Cartela tahograf
- Atestat de marfă
- Caziere judiciar şi auto
- Caracterizare de la ultimul loc de muncă

A se abţine toţi cei ce nu nu întrunesc condiţiile mai sus arătate.

Primăria Păuleşti a ajuns, cu
sau fără voia sa, din nou în
atenţia Prefecturii Satu

Mare cu un nou caz demn de cas-
cadorii râsului. Victimele sunt, de
această dată, soţii balog din
Petin, comuna Păuleşti. aceştia
şi-au construit o casă în anul 1970
pe un teren primit de la statul
român. au plătit 40 de ani impo-
zite pe teren şi pe casă. ba, mai
mult au primit şi o adeverinţă în
anul 2013, tocmai din partea Pri-
măriei Păuleşti, că au o casă pe
acel teren. Iar în acest an, culmea
ironiei, Primăria le cere soţilor să
facă dovada că au o casă pe acel
teren!  

Un avocat nedumerit
Soţii Balog din Petin, co-

muna Păuleşti, au fost reprezentaţi
ieri la audienţele Instituţiei Prefec-
tului de către un avocat cu expe-
rienţă şi respectabil: Petrică Simion.

Cu toate că a văzut multe la viaţa
lui, Petrică Simion s-a arătat stupe-
fiat de cazul de la Păuleşti. Practic,
administraţia locală şi-a dat cu stân-
gul în dreptul în mod sistematic,
spre disperarea soţilor Balog. 
“După inundaţiile din 1970 statul
român le-a dat teren soţilor Balog,
care aparţinea statului, pe care ace-
ştia au ridicat o casă. Teren care, în
toată această perioadă, respectiv din
1970 şi până în prezent, nu a fost re-
vendicat de nimeni. Ne-am adresat
Primăriei cu propunerea de a re-
zolva situaţia acestor doi soţi. Pri-
măria, după ce anterior eliberase o
adeverinţă prin care consemna fap-
tul că pe acel teren aceşti soţi au
construit o casă, în momentul în
care s-a primit adresa de la Prefec-
tură cu propunerea de rezolvare,
Primăria a refuzat să facă acest lucru
şi a trimis o adresă, care după păre-
rea mea este hazlie. Adică, Primăria
eliberează adeverinţă că pe terenul
respectiv se află construită o casă de
către soţii Balog, iar acum le cere să
facă dovada că au casă pe acel teren!

Să nu fiu prea dur, o spun doar haz-
lie, nu spun mai mult!”, a expus po-
vestea avocatul Petrică Simion. 

O mare dilemă
Deşi terenul în cauză nu

face obiectul vreunei posibile ac-
ţiuni în instanţă, fiind liber de sar-
cini, autorităţile statului, victime ale
birocraţiei, îi ţin pe oameni în loc.
“Păi, domnule! Din moment ce eu
plătesc impozit pe casă şi teren de
peste 40 de ani, figurez în Registrul
Agricol, vine o primărie să îmi ceară
să fac dovada că am casă pe acel
teren. Nu ştiu ce să spun la o aseme-
nea afirmaţie. Oamenii ăştia ar vrea
să îşi rezolve situaţia ca să primească
acel teren în proprietate. Şi, totuşi,
Primăria Păuleşti invocând faptul că
juristul Prefecturii, domnul Domuţ,
nu îi lasă să facă această propunere.
Am fost personal la secretara Primă-
riei. Pur şi simplu refuză să facă. I-
am spus: doamnă, dar oamenii
aceştia pot fi ajutaţi fără să lezeze pe
cineva”, a concluzionat avocatul Pe-
trică Simion. 

Reprezentanţii Ambasadei
Federatiei Ruse în Romania au
depus coroane la Cimitirul Eroilor
Sovietici şi Cimitirul Eroilor Ro-
mâni din municipiul Satu Mare “cu
ocazia eliberării oraşului de sub
ocupaţia fascistă”. Din partea Fede-
raţiei ruse a participat consulul gen-
eral în România, Andrey
Viktorovich Lanchikov. Din partea
României au fost prezenţi preşedin-
tele filialei sătmărene al Asociaţiei
Veteranilor de Război, colonelul (r)
Nicolae Codreanu, colonelul (r)
Gheorghe Rentea din partea Primă-
riei Satu Mare, respectiv colonelul
(r) Zorin Platec, din partea Casei
Armatei Satu Mare. Cele două părţi
au depus coroane de flori atât la Mo-
numentul Eroilor Sovietici cât şi la
Monumentul Eroilor Români. “Ne
exprimăm recunoştinţa şi mulţumi-
rea din partea Ambasadei Federaţiei
Ruse pentru primirea făcută şi pen-
tru faptul că vă îngrijiţi de acest ci-
mitir. Această activitate este o treabă
interesantă nu doar din punct de ve-
dere istoric, ci şi din punct de vedere

al prezentului şi viitorului. Noi am
venit în oraşul dumneavoastră pen-
tru a comemora eliberarea oraşului
de sub ocupaţia fascistă. Noi ne-am
deplasat aici, la Satu Mare, pentru a
cinsti atât memoria ostaşului sovie-
tic cât şi a ostaşilor români, care
sunt, într-un cuvânt, eroii noştri,
care au luptat pentru libertatea
noastră, a Europei şi bunăstarea
noastră şi a copiilor noştri”, a decla-

rat Andrey Viktorovich Lanchikov.
Având în vedere faptul că s-au co-
memorat militarii sovietici căzuţi în
cel de-al Doilea Război Mondial,
oficialii ruşi au purtat la piept pan-
glica Sfântului Gheorghe, care este
un element adițional la cele trei
distincții cu care erau decorați mili-
tarii ruşi pentru eroism şi aport adus
patriei.

Ciprian bâtea

Cascadorii râsului la Primăria
comunei Păuleşti
8 Edilii locali îi cer unei familii să dovedească faptul că deţin o
casă de locuit, deşi tocmai primăria a eliberat o astfel de adeverinţă

CipRian Bâtea

HILAR. Avocatul Petrică Simion a prezentat situaţia de la Păuleşti

Lebăda
angajează

2 lucrători comerciali
Experienţa în domeniul materialelor
de construcţii reprezintă un avantaj.

Depune CV-ul la magazinul nostru de
pe B-dul Independenţei UH 8.

Coroane de flori la Monumentul Ostaşului
Sovietic şi Român
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL
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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.

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  

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 

M. Kogalniceanu nr. 1

ORGANIZăM
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

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

Candidatul Alianţiei PSD-
UNPR-PC, premierul Vic-
tor Ponta va ocupa poziţia a

patra pe buletinele de vot pentru ale-
gerile prezindenţiale, potrivit tragerii
la sorţi făcută marţi de preşedintele
BEC, judecătoarea Veronica Năsta-
sie. Kelemen Hunor va ocupa prima
poziţie pe buletinul de vot la alegerile
prezidenţiale, el fiind urmat de Klaus
Iohannis, Dan Diaconescu şi Victor
Ponta. Lista continuă cu indepen-
denţii şi candidaţii propuşi de parti-
dele neparlamentare: William
Brînză, Elena Udrea, Mirel Mircea
Amariţei, Teodor Meleşcanu, Ghe-
orghe Funar şi Zsolt Szilagyi. Potrivit
tragerii la sorţi făcută de preşedintele
BEC, în continuare pe buletinul de
vot se vor afla: Monica Macovei,
Constantin Rotaru, Călin Popescu
Tăriceanu şi Corneliu Vadim Tudor.
Primul tur al alegerilor prezidenţiale
va avea loc în 2 noiembrie.

Candidatul Victor Ponta
şi-a lansat candidatura la preziden-

ţiale în data de 20 septembrie, pe
Naţional Arena. La eveniment au
participat circa 70.000 de membri
ai PSD-UNPR-PC, dar şi simpati-
zanţi printre care şi peste 530 de săt-
măreni. Preşedintele PSD a susţinut
că vrea să fie un preşedinte al tutu-
ror românilor, al tuturor acelora
care vor o schimbare reală, al celor
care îl vor şi care nu îl vor. “Stimaţi

colegi, sunt Victor Viorel Ponta,
vreau să fiu preşedintele românilor,
al acelor români care sunt îm-
preună, care au încredere, care sunt
mândri şi care au speranţa că vor
schimba ţara în bine. Acel preşe-
dinte vreau să fiu şi vă chem să fiţi
împreună alături de mine în această
bătălie către marea unire”, a fost me-
sajul preşedintelui PSD.

Victor Ponta, poziţia a patra pe
buletinul de vot la prezidenţiale
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Se joacă azi în Liga
Campionilor
Zenit Petersburg - Monaco
(19.00, Dolce 1, Digi 2)
Anderlecht - Dortmund
Arsenal - Galatasaray (21.45,
Digi 3, Dolce 3)
Atl. Madrid - Juventus (21.45,
Digi 2, Dolce 2)
FC Basel - Liverpool (21.45,
Dolce 4)
Leverkusen - Benfica
Ludogorets - Real Madrid (21.45,
Digi 1, Dolce 1)
Malmo - Olympiakos
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Trei etape s-au disputat
din noua ediţie a Campi-
onatului de minifotbal

de la rania Sport Club. Din
păcate această etapă a avut trei
partide care nu s-au disputat,
două neprezentări şi o amânare.

Lideri rămân colegii
noştri de la Nord Vest TV, care au
învins cu 6-4 pe Young Boys FBB.
Campioana en-titre Sentierri nu
a jucat pentru că echipa Calato
nu s-a prezentat, iar Roş-Albaştrii
au trecut cu 8-2 de Oli 2011. În
continuare vă prezentăm, ceea ce
s-a întâmplat.
Etapa a 3-a, rezultate şi marca-

tori:
Ros-Albaştrii - Oli 2011 8-2
Dănilă 2, Marinaş 3, Maxim,
Cădar/Chivari, Prodan
Jucătorul meciului: Adrian
MARINAŞ
Sentierri - Calato 3-0
(neprezentare)
Studenţii - Oaşu’ 4-1
Macovei, Găvruş, Moza,
Lihet/Kanalos
Jucătorul meciului: Claudiu
DAMIAN
Catenaccio - No Name 3-0
(neprezentare)
Young Boys FBB - Nord Vest TV
4-6

Bumb 2, Istrate,
Moldovan/Giurgiuman, Toma,
Ţoca, Cozma, Nemeth 2
Jucătorul meciului: Gergo
OROSZ
Fortuna - Frăţia - amânat

DANIEL CHIOrEAN

MINIFOTBAL

Nord Vest TV, lider şi după
etapa a treia

Kaiaciştii de la CS Unio
Satu Mare au participat zilele tre-
cute la Regata Baia Mare, o
competiţie organizată pe lacul de
la Firiza. În total au participat 11
echipaje, printre care şi unul
sătmărean.

La final, sportivii de la CS
Unio s-au clasat pe locul trei, după
CSS Timişoara (170 de puncte) şi
organizatorii de la CS Simared
Baia Mare. Sătmărenii au încheiat
la egalitate, 46 de puncte cu CSM
Arad.

Au mai participat şi alte
echipaje din Arad, Timişoara,
Piteşti, Hunedoara, Sportul
Studenţesc Bucurelti dar şi echipa
Nomad Kajak Satu Mare. Echipa
de la CS Unio Satu Mare a putut
participat datorită ajutorului fi-
nanciar oferit de fostul sportiv al
secţiei de kaiac, Tarr Csongor. CS
Unio Satu Mare i-a avut în
componenţă urmatorii pe: Borbély
Krisztófer, Tepfenhárt Erik, Sergiu
Naghi, Kegyes Dávid, Mezei Pa-
trik, Pop Tomas şi Andrei Nagy.

KAIAC
CS Unio, pe trei la Regata
Baia Mare

CS Voinţa Satu Mare
organizează

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

De ce şah ?
Şahul îi face pe copii mai
inteligenţi. Cum? Dez-
voltându-le următoarele
abilităţi :
- Puterea de concentrare  
- Vizualizarea 
- Capacitatea de analiză 
- Cântărirea opţiunilor 
- Analiza concretă 
- Gândirea abstractă 
- Planificarea 

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

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

Direcția de Cultură și
Sport a Municipiului Carei vă
invită sâmbătă, 4 octombrie
2014 începând cu ora 09.00 la
turneul de handbal organizat cu
ocazia inaugurării Bazei Sportive
din Parcul Dendrologic din
Carei.

Meciurile se vor
desfășura la baza sportivă din
Parcul Dendrologic după
următorul program:
Sâmbătă
ora 09.00: Turneu de handbal -
băieți între liceele din municipiul

Carei
ora 11.30: meci demonstrativ
old boys - MINAUR Baia Mare -
VICTORIA Carei, cu jucători
din echipele anilor '60 - '70 - '80
ora 12.30: CAREI - TĂȘNAD -
selecționata de junioare
ora 13.15: FINALA TURNEU-
LUI pentru licee

Evenimentul este organizat
de Primăria Municipiului Carei
și Direcția de Cultură și Sport a
municipiului Carei. Intrarea este
liberă.

Dani C.

EVENIMENT
Zi sportivă sâmbătă la Carei

CLASAMENT
1.Nord Vest TV 3 3 0 0 25-10 9
2.Sentierri 3 3 0 0 17-2 9
3.Roşs-Albaştrii 3 3 0 0 20-7 9
4.Studenţii 3 3 0 0 16-7 9
5.Young Boys 3 2 0 1 9-6 6
6.Frăţia 2 1 0 1 5-3 3
7.Oaşu’ 3 1 0 2 9-9 3
8.Catenaccio 2 1 0 1 7-7 3
9.No Name 2 0 0 2 2-8 0
10.Fortuna 2 0 0 2 6-14 0
11.Calato 3 0 0 3 6-15 0
12.Maistorul Jr. 2 0 0 2 7-18 0
13.Oli 2011 3 0 0 3 3-23 0

Nu bine s-a încheiat
Campionatul de minifotbal
Union Sport că deja a în-
ceput ediţia cu numărul 15.
S-au jucat două etape din
campionatul care a strâns de
această dată 10 echipe.

FC Testneveles – Hhang-
over 7-4
Marcatori: Zima 2, Hein-
rich, Tabi 2, Pinkovski
2/Cavasi 2, Şimonca 2

FCB - Wasabi 7-1

Marcatori: Gyorgy 4, Mar-
tin, Hevele, Czier/Buzaş

Contitech – P & K Gen-
eral Leasing 3-2
Marcatori: Koch, Schwarck-
opf, Obiş/Schlachter, Preg

Baratok - MIK 5-0
Marcatori: Gecse A 2,
Barth, Silaghi 2

OCH Carei - Bad Boys 3-2
Marcatori: Moldovan, Beret,
Crăciun/Nintaş, Dascăl.

UNION SPORT / “OCH-iul“ pe primul loc
CLASAMENT

1.OCH CAREI 2 2 0 0 0 19-5 6
2.FCB 2 2 0 0 0 12-3 6
3.BARATOK  2 2 0 0 9-1 6
4.BAD BOYS  2 1 0 1 7-4 3
5.TESTNEVELES 2 1 0 1 8-8 3
6.CONTITECH 2 1 0 1 5-7 3
7.P & K  2 0 1 1 4-5 1
8.MIK   2 0 1 1 2-7 1
9.HANGOVER  2 0 0 2 5-12 0
10.WASABI  2 0 0 2 4-23 0
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DaNS SpORtiV

Din nou pe podium
8Rezultate deosebite pentru Royal Dance Club şi Loga Dance School la Oradea

Royal Dance Club Satu
mare a participat la
sfârşitul săptămânii tre-

cute, la Oradea la concursul na-
tional de dans sportiv  Cupa
Feeling Dance editia a II -a
unde dansatorii de la Royal
Dance au obtinut  3 medalii de
aur ,3 de argint si 4 de bronz si
alte 4 perechi calificandu-se in
finalele concursului.  

La   concursul national de
dans sportiv au participat peste 300
de perechi din ţară iar Ovidiu ignat
a fost invitat ca arbitru la aceasta
competitie.

perechile de la Royal
Dance Club au avut o evolutie re-
marcabila la aceasta competitie
sportiva, obtinand  urmatoarele
rezultate la diferite categorii de
vârstă şi clasă;

Loga andrei - Ştef
astrid(FOtO) locul 1 la clasa
Hobby 6-9 ani. De remarcat că
pentru această pereche e prima
clasare pe primul loc de când cei doi
copii dansează împreună!

maskulik David – Roatiş iris
locul 1 la Open basic Standard  şi
locul 3 Open basic Latino varsta
16-35 

mariţa Ciprian - bumba Oana
locul 1 la Open basic Standard si
locul 2 la Open basic Latino  varsta
12-15 ani

Opre mihnea - Chereji
Julia locul 2 la clasa D si locul 4 la
Open basic Standard  varsta 12-15
ani 

Decsei David - Dan ana-
maria locul 3 la clasa D si locul 3 la
Open basic Latino  varsta 12-15 ani

pandi alex - Roman
Cristina locul 4 la clasa e Latino
varsta 16-35 ani

Cosarca Denis - torja
Cerasela locul 4 la clasa e varsta 10-
11 ani

Olah Raul - Simion
amalia locul 6 la clasa e vârsta 14-
15 ani

ilie adrian - bot Denisa
locul 5 la clasa Hobby 12-15 ani 

Naghi Luca - pugner
Donca Verona  locul 2 la precom-
petitional 1 dansuri 4-7 ani

Lodina andrei- Frunzar
ela locul 3 la precompetiţional 2
dansuri 8-9 ani.

meritul aparţine atât
sportivilor cât şi antrenorilor
Ovidiu ignat, Varga Otto, Cordea
mikle Cristian si marius iepure .

pentru dansatorii de la
Royal urmează în weekend Cupa
medio monte de la baia Sprie iar
apoi pe 11 octombrie, Cupa
României de la bucureşti.

Rezultate bune şi 
pentru Loga Dance

Şi Loga Dance School a
participat la Cupa Feeling Dance
din Oradea unde sportivii au
obtinut urmatoarele locuri de fi-
nala: Dragoş genaro - Nemet
Daiana – Clasa Hobby – Cate-

goria 12-15 ani - Locul 1 din 7
Şimon Luca- muresan maria –
Clasa Hobby - Categoria 12-15
ani - Locul 3 din 7 evi bogdan -
tătar alessia – Clasa Hobby -
Categoria 12-15 ani - Locul 6
din 7 Loga Lorant- ary Dalma –
Clasa D – Standard - Categoria
19-35 ani - Locul 3 din 7.

FlORIn mUReşan

Liga 1
Steaua, egalată la puncte de CFR

Steaua a fost egalată la
puncte după etapa a noua din
Liga 1. Steliştii au remizat cu
astra giurgiu, iar CFR-ul a în-
vins în minutul 94 în derby-ul
Clujului, pe U cu 1-0.

astra se află pe locul
trei, la trei puncte în faţa
primelor două clasate.

Dinamo a învins
Rapidul în zece oameni şi se află
pe locul patru. petrolul învinge
dar nu convinge pe Viitorul.
Revelaţia aSa tg. mureş suferă
a doua înfrângere, iar antrenorul
Falub a fost schimbat cu profe-
sorul pustai.

Iată rezultatele şi marcatorii:

Iaşi - Concordia Chiajna 1-2
au marcat: Creţu '19 / pena '26,
Welington '36

Gaz metan mediaş - Ceahlăul
Piatra neamţ 2-2
au marcat: tahar '45+1, Roman
'85 / Dumitraş '20, margină '38

FC Botoşani - FC Braşov 0-0

Rapid - Dinamo 0-3
au marcat: Cordoş '38, alexe
'83, bărboianu '90+4

CS Craiova - tg. mureş 1-0
a marcat: brandan '27 (penalti)

Viitorul - Petrolul Ploieşti 1-3
au marcat: Daminuţă '38 /
tamuz '73 (penalti), astafei '83,
'90+2

Steaua  - astra Giurgiu 0-0

Pandurii târgu Jiu - Oţelul
Galaţi 4-0
au marcat: Roman '58, '61,
matulevicius '59, '82

CFR Cluj - Universitatea Cluj
1-0
a marcat: thiago Lopes '90+4

Daniel C.

ClaSament
1. Steaua bucureşti 9 7 1 1 20-6 22
2. CFR Cluj 9 7 1 1 18-4 22
3. astra giurgiu 9 6 1 2 19-7 19
4. Dinamo bucureşti 9 5 3 1 17-8 18
5. petrolul ploieşti 9 5 2 2 19-9 17
6. aSa târgu mureş 9 4 3 2 13-8 15
7. FC botoşani 9 4 2 3 11-14 14
8. gaz metan mediaş 9 3 3 3 12-13 12
9. Ceahlăul piatra Neamţ 9 3 3 3 10-15 12
10. CS Universitatea Craiova 9 3 2 4 8-14 11
11. pandurii târgu Jiu 9 2 4 3 10-12 10
12. FC braşov 9 2 4 3 11-14 10
13. Universitatea Cluj 9 2 2 5 8-10 8
14. Rapid bucureşti 9 2 2 5 6-14 8
15. Concordia Chiajna 9 2 2 5 8-17 8
16. FC Viitorul 9 1 3 5 8-14 6
17. Oţelul galaţi 9 1 2 6 4-14 5
18. CSmS iaşi 9 0 4 5 5-14 4

Ca şi Olimpia Satu
mare, CSm Râmnicu Vâlcea a
avut un început ezitant de sezon.
Viitoarea adversară a Olimpiei
din campionat a marcat doar
două goluri în primele cinci
etape iar în ultima etapă, în rem-
iza albă cu FC bihor oltenii abia
au avut o ocazie.

Cu doar două goluri
marcate în cinci etape, CSm este
departe de a arăta ca o candidată
la promovare, iar antrenorul se-
cund al vâlcenilor, Fane Nofi-
tovic acuză lipsa unui om de gol.

”Suntem de nerecunos-
cut în atac, suferim din nou în
faza ofensivă, avem posibilităţi să
ajungem în faza porţii, dar, din
păcate, acolo nu alegem soluţiile
bune. am încercat şi cu un ata-
cant şi cu doi, am schimbat abso-
lut tot, am încercat toate
soluţiile, nu ştiu ce se întâmplă.
am întâmpinat şi o serie de
accidentări, care duc la o slăbire
a lotului, plus că nu găsim
soluţiile în faţă. este nucleul din

sezonul trecut, sunt aceeaşi
fotbalişti. Jucătorii sunt
demoralizaţi la finalizare, ei aduc
mingea în faţa porţii, fac efort,
respectă nişte trasee, dar în ul-
timii 20 de metri, doar valoarea
jucătorului decide, încercăm
toate mijloacele care depind de
noi să marcăm” a declarat Nofi-
tovici.

Secundul vâlcenilor a
anunţat că, în ciuda startului
slab, obiectivul rămâne pro-
movarea. echipa din Vâlcea va
sosi azi la Satu mare şi se va caza
la Hotel aurora.

antrenorul principal al
vâlcenilor, erik Lincar va reveni
sâmbătă pe bancă după ce şi-a
ispăşit suspendarea de trei etape
primite după eliminarea suferită
în jocul cu poli timişoara.

partida Olimpia- CSm
Râmnicu Vâlcea contează pentru
etapa a 6-a a ligii a 2-a şi se va
juca sâmbătă de la ora 11 pe sta-
dionul municipal din Satu mare.

Cristian Stan

Liga a 2-a: OLimpia- CSm Rm.VâLCea,
Sâmbătă ORa 11

Probleme în atac la Vâlcea
8Oltenii au marcat doar două goluri în cinci etape



SOCIETĂŢI

l În temeiul art. 162 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, se face cunos-
cut că în ziua de 13.10.2014 ora 10, AFP
SATU MARE, în localitatea SATU
MARE, str. P-TA ROMANA nr. 3-5, se
vor vinde prin LICITATIE (LICITATIA
A III- A) următoarele bunuri imobile, pro-
prietate a debitorului S.C. AVALON
CORPORATION S.R.L cu domiciliul
fiscal în localitatea Satu Mare, str. COR-
NELIU COPOSU, nr.2/1, cod de identi-
ficare fiscala  24627105. Nr.crt. Denumirea
bunurilor imobile. Cantitatea (buc). Valoa-
rea estimativă (exclusiv TVA) RON. 1.
TEREN EXTRAVILAN 2.877 MP
4.246; 2. TEREN EXTRAVILAN 2.012
MP 2970; 3. TEREN EXTRAVILAN
2.837 MP 4.187; 4. TEREN EXTRAVI-
LAN 2.837 MP 4.187; 5. TEREN EX-
TRAVILAN 2.900 MP 4.280; 6. TEREN
EXTRAVILAN 3.400 MP 5.018, 585
MP 864; 7. TEREN EXTRAVILAN
2.877 MP 4.246. Bunurile sunt situate pe
raza  comunei CULCIU MARE, jud. Satu
Mare. Pentru informatii suplimentare, va
puteti adresa la sediul AJFP Satu Mare, etaj
I, cam 116  sau la telefon numarul 0261-
750621, int. 116, intre orele 9-16.
l Administraţia Naţională “Apele Ro-
mâne”- Administraţia Bazinală de Apă
Someş-Tisa cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Vânătorului nr. 17, judeţul Cluj, cod poştal
400213, tel. 0264-433028, fax 0264-
433026, e-mail: apecj@dast.rowater.ro or-
ganizează licitaţie publică pentru închiriere
perimetre de exploatare agregate minerale
pe râul Someş, în localităţile Vetiş şi Cără-
şeu, judeţul Satu Mare, pentru o perioadă
de 2 ani. Depunerea ofertelor se va efectua
în termen de 20 de zile calendaristice de la
publicarea anunţului, la sediul ABA
Someş-Tisa, până la data de 21.10.2014,
ora 15.00. Deschiderea ofertelor va avea loc
la sediul ABA Someş-Tisa, în data de
22.10.2014, ora 11.00 pentru perimetrul
Vetiş 3 şi ora 13,00 pentru perimetrul Că-
răşeu 3. Condiţiile de participare, cuantu-
mul şi forma garanţiei de participare,
descrierea succintă a bunurilor imobile, du-
rata de valabilitate a ofertei sunt cuprinse
în caietul de sarcini. Acesta se poate achizi-
ţiona de la sediul ABA Someş-Tisa. Relaţii
cu privire la licitaţie se pot obţine în zilele
lucrătoare, între orele  8.00–13.30, la sediul
unităţii sau la tel 0264/ 433028 int.109,
persoană de contact d-na ing. Dana Şerban,
şef birou Mecanism Economic.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut o femeie care să se ocupe de
spălatul şi de călcatul hainelor. Informaţii
suplimentare la telefon 0261730102. 

CERERI DE SERVICIU

l Specialist în construcţii metalice caut
loc de muncă. 0771-475448.
l Tânăr, cu permis de conducere, caut
loc de muncă. Telefon 0743-365114.

MATRIMONIALE

l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară
fără obligaţii până la 43 ani, pentru prie-
tenie, căsătorie. 0747-832325.

DIVERSE

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

CITAŢII

l Numitul HENINGER VILHELM
este chemat în calitate de pârât în faţa  Ju-
decătoriei Carei pe data de 21 octombrie
2014, ora 8, în dosarul nr.
1829/218/2014 având ca obiect fond
funciar.
l Pârâtul POP GABRIEL CSABA, cu
ultimul domiciliu cunoscut conform fişei
RECOM, în SATU MARE,  Aleea JIU-
LUI, nr. 5, bloc 48, ap. 59, judeţ Satu
Mare, în calitate de  administrator statu-
tar al societăţii, CONFORM ACTU-
LUI CONSTITUTIV, având CNP:
1810427303953 este citat termenul de
judecată din data de 15.10.2014, ora
09,00, în sala 113 a Tribunalului Satu
Mare, în calitate de pârât, în dosar nr.
4725/83/2013/a1, în proces cu LICHI-
DATORUL JUDICIAR Euro Insolv
SPRL al S.C. GAMBLING S.R.L., in fa-
liment, in bankruptcy, en faillite, cu se-
diul în localitatea Sat Remetea Oaşului,
Comuna Oraşu Nou, nr. 59B, judeţul
Satu Mare, având C.U.I. 24529867, înre-
gistrată la registrul comerţului sub nr.
J30/1291/2008, în acţiunea având ca
obiect angajarea răspunderii patrimo-
niale.
l Pârâta  SC ONE BUGET SRL,
având nr. ordine în registrul comerţului:
J40/3459/2009 emisa de ORC BUCU-
RESTI, Puteri: REPREZENTANT SC
ONE BUGET SRL, având calitatea de
administrator, cu SEDIUL SOCIAL în
România, Bucuresti SECTORUL 3, Sec-
tor 3, B-dul I.C. BRATIANU, nr. 20,
bloc - , scara A, etaj 3, ap. 9, prin repre-
zentantul său TAYLOR IAN, cetăţean
neozeelandez, având identitate: PA, serie
N, numar 636300, data emitere
25.05.2009 emis de AUT.NOUA ZEE-
LANDEZE, născut la: 18.05.1977, în
NOUA ZEELANDA  este citată la ter-
menul de judecată din data de
06.01.2015, ora 08,30, în sala 76 comer-
cial, complet specializat falimente nr. 5 a
Tribunalului  Maramureş, în dosar nr.
8366/100/2011/a1, în calitate de pârât,
în proces cu LICHIDATORUL JUDI-
CIAR Euro Insolv SPRL al S.C. BIG
BOULDER SRL (fosta SC BILIE CLS
SRL) societate în insolvenţă, in insol-
vency, en procedure collective, cu sediul
în localitatea  Baia Mare, bd. Unirii, nr.
40, Hala 6, Ferma 14, judeţul Maramureş,
având CUI 15317121, număr de înregis-
trare în registrul comerţului sub
J24/930/2009, în acţiunea având ca
obiect angajarea răspunderii patrimo-
niale.

PIERDERI

l Pierdut acte firmă RADCRISCOM
SRL. Se declară nule.
l Pierdut Certificat Constatator al fir-
mei AQUACAR SRL, mun. Carei,
str.Agoston, nr. 60/A, jud. Satu Mare,
CUI 9209605 din 28/02/1997,
J30/132/1997 din 17/02/1997. Se de-
clară nul.

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Transport marfă-mutări ieftin. Tele-
fon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru
grădină şi gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Te-
lefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spa-
nia, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism,
intern şi extern, la cele mai bune preţuri.
Telefon (non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Ger-
mania la destinaţie. Execut tractări în şi
din străinătate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în
1,5 t, în Satu Mare şi judeţele învecinate.
Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Filmez, fotografiez, nunţi, botezuri
etc. la preţ corect.Telefon  0743-612415.
l Sobe teracotă montat, reparat. Tele-
fon: 0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii
avantajoase. Telefon 0734-775734.
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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. 

diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe, polizoare,
lămpi şi alte bunuri specifice unei fabrici de tricotaje
şi de confecţii.    

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

Vânzarea globală la licitaţie publică sau prin nego-
ciere directă a următoarelor bunuri mobile şi imobile
proprietate a debitoarei:
teren în suprafaţă de 38.000 mp, proprietate tabu-
lară;
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 ne-
gociere directă a următoarelor bunuri mobile şi im-
obile aflate în averea debitoarei:
centrală termică cu terenul aferent – preţ de pornire
70.000 lei.
pompa alimentare pentru combustibil si rezervor,
rezervor din otel cil.(3 buc.), masina de capsat cutii
(3 buc.),  masina de balotat hartie, masina de rinde-
luit la grosime;

Spatiu comercial P+E situate in Satu Mare, str.Fa-
bricii, nr. 82, jud. Satu Mare, functional: Parter: ma-
gazie, bar, grup sanitar, hol, casa scarii si etaj: sala de
consumatie, bucatarie, grup sanitar, suprafata utila
totala: 192,72 mp, inscris in CF 57570 Satu Mare,
top.13192/7/2/IV/C, CF 57275 Satu Mare,
top.13192/7/2/IV/B si CF 56139 Satu Mare, top.
13192/7/2/XI cu titlu 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 fo-
losinta asupra terenului in suprafata de 250 mp din
terenul in suprafata totala de 500 mp aflat in pro-
prietatea Statului Român, 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 terenului aflat in proprietatea Sta-
tului Român la pretul de strigare de 75.000 euro.
Paleti din lemn euro si non-euro

Cuier mare patinat, pret de strigare 505 lei
Cuier mic patinat, pret de strigare  418 lei
Bufet vitrina patinat (4 usi) patinat, pret de strigare
923 lei
Bufet vitrina (3 usi) patinat, pret de strigare 721 lei
Comoda TV mica patinată, pret de strigare 273 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 indivi-
duale 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 individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�    Diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�     Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului 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 Cri-

nului, bl.D8/2, Parter, inscris in CF 100310-C1-
U1 top.8/4/2, pret de strigare 27.000 euro
Spatiu comercial –magazin supermarket situat in
Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 198, jud Satu Mare,
inscris in CF 100309 top 883/3a si 883/4a, pret de
strigare 153.000 euro
Cabana Turisor S+P+2 situata in Negresti Oas, str
Vraticel fn (km 9), extratabulara, pret de strigare
27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, cantar, vi-
trine frigorifice, mobilier comercial, hidrofor, ma-
sina 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 strigare 15.000 euro 

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

Teren extravilan in suprafata de 64400 mp  inscris
in CF 100304 Piscolt, pret de strigare 48.690 euro
Constructii agricole dezafectate,  proprietate extra-
tabulara, 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 por-
nire licitatie: 1471 lei
Masina de croit GEM 85/6
pret pornire licitatie: 1471 lei
Masa cu fier de calcat pret por-
nire licitatie: 1612 lei
Masina de surfilat 5 fire pret por-
nire 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, cadastral 4267/16, pret de stri-
gare 15.035 euro
autoturism OPEL VECTRA, anul fabricatiei
1992, nr.circ SM –O3-FMR pret de strigare 480
euro
stoc echipamente, piese pentru calculatoare si peri-
ferice IT, pret de strigare 1554 euro
stoc articole confectii pentru femei, barbati si copii
(noi si uzate), preţ de strigare 3459 lei 

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si imobile
menţionate mai sus vor avea loc, de regula, saptama-
nal, în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichidato-
rului INSOLV EXPERT SPRl din Satu Mare, str
Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie publică
dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi pentru aceleaşi
bunuri sau prin negociere directă, dacă există un sin-
gur 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 raportul de evaluare. Plata pretului se
face in lei la cursul BNR leu/euro din ziua adjude-
carii bunurilor. 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ
TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor de-
pune la lichidator până în ziua şi ora stabilită pentru
vânzare, certificatul de înmatriculare, actul consti-
tutiv, declaratia ca nu se afla in insolventa şi împu-
ternicirea societăţii ofertante pentru reprezentantul
ofertantei care va participa la licitaţie, precum şi
copie după actul de identitate al acestuia.

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

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

Conform art. 53 din Legea insolven-
ţei, bunurile adjudecate se transmit cumpărătorului
adjudecatar libere de orice sarcini.

Pentru informaţii suplimentare vă pu-
teţi adresa la tel: 0733.676.201; 0735.842.809,
00261.716703, e-mail: insolv.expert@yahoo.com

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

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

Lansez porumbei albi la nunţi sau alte
evenimente. Telefon 0742-784765,
0723-969946.

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

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

Societatea profesională de insolvenţă INSOLV EXPERT SPRL
cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă în registrul societăţilor pro-

fesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO 21034359, în calitate de lichi-
dator judiciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă vânzarea la licitaţie publică sau la
negociere directă a următoarelor bunuri aflate în patrimoniul următoarelor societăţi co-

merciale debitoare:

Familie din Germania caută
personal/femeie pentru menaj 

(curăţenie şi călcat, fără atribuţii de bucătărie) pe termen lung.

Costurile de transport, cazare şi întreţinere sunt suportate de
angajator. Nu sunt necesare cunoştinţe de limba germană.

Salariul lunar este 300 euro.

Date de contact: jeana. kugelmeier@netcologne. de. Tel. 0049-
2203-85455 după ora 18:00.

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!
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l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului  Telefon
0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspi-
rator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video, mon-
taj video, transpunere casete VHS, mi-
niDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Tele-
fon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C,
D. Profesionalism, preţ avantajos. Maşini
ultimul tip. Telefoane  0744-238243,
0361-421142, 0744-590033, 0753-
105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice
şi electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domi-
ciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la pre-
ţuri avantajoase. Proiecte, montări şi ser-
vice microcentrale, apă, canalizare.
Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă ofe-
rim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A
- Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de ame-
najări interioare şi exterioare: vopsit, gre-
siat, zugrăveli, faianţări, parchetat, la
preţuri negociabile. Telefon 0740-
511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi te-
lefonie + depanări calculatoare, configu-
rare internet, rutere, imprimante, scanere
şi la domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând 12 ari intravilan în zona indus-
trială, 68 ari pe str. Careiului. Telefon
0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei -
colţ Pescarilor - 7.000 euro. Telefon
0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia,
300 euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari
prima parcelă după case, 300 euro/ar, par-
celat, pe Lucian Blaga; 4,7 ha Păuleşti,
parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz, la
200 euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25
m, str. Odoreului, cu utilităţi. Telefon
0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Doroban-
ţilor, zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte
8,50 ari, utilităţi: apă, gaz, curent la şosea.
Preţ - 1.100 euro/ar, negociabil. Telefon
0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m
front, parcelă loc de casă, utilităţi - apă,
gaz, curent, Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar,
negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea,
front la drumul principal spre Vama Petea
de 22 m. Curent şi apă pe teren, întabulat
pe persoană fizică. Ideal pentru loc de
casă sau hale industriale. Preţ 25 000
euro, negociabil. Telefon 0742-830706.
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 teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cără-
midă, 10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu
Roşu, extravilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan
la intrare în Lazuri, cartierul nou. Utili-
tăţi: apă, curent, iluminat public, drum
pietruit, proiect de canalizare în curs. Preţ
negociabil. Tel. 0752.025.805

l Vând grădină în Bercu Roşu, în su-
prafaţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, ca-
nalizare. Preţ 22.000 euro  negociabil.
Telefon 0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu cer-
tificat de urbanism, în zona Azuga-Pălti-
niş, din Satu Mare. Telefon
0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Tele-
fon 0747-907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovu-
lui, bloc 17. Informaţii la telefon 0744-
286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere cără-
midă, etaj I, geamuri termopan, finisat.
0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ
- 29.000 euro. Urgent! Telefon 0747-
907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj
II, în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în su-
prafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la
telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere
semidecomandat, din cărămidă, zona
Piaţa Someş. Preţ - avantajos. 0742-
269190.
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 micro-
centrală, la 5 minute de P-ţa Someş şi Spi-
talul judeţean, accept şi Programul
“Prima Casă”, fără intermediari. Informa-
ţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în
Micro  14, Aleea Mureşului, bloc din că-
rămidă, etaj IV, acoperiş izolat, finisat,
centrală termică, geamuri termopan. Preţ
21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere deco-
mandate, din cărămidă, Micro 14, etaj I,
str. Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-
872270 sau 0771-566269. Preţ 23.000
euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere semi-de-
comandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ
informativ 35.000 euro negociabil. Tele-
fon 0722508613 sau 0770568504
l Vând apartament cu 3 camere, etaj
4, Micro 17. 0361418622, 0741601463.
l Vând apartament 3 camere deco-
mandat, centrală, gresie, faianţă, Carpaţi
I limită Carpaţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în asocia-
ţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mo-
bilat 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, cen-
trală termică, pe B-dul Lalelei, deasupra
casieriei Electrica. Preţ 36.000 euro, ne-
gociabil. Merită văzut! (accept şi schimb
cu apartament cu 2 camere, plus dife-
renţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în
Micro 17. Informaţii la telefon:
0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe
Independenţei, finisat, două băi, micro-
centrală, beci 100 mp. Preţ 42500 euro.
Tel. 0745789043 sau 0742583153.
l Vând apartament 4 camere, 2 băi.
Accept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 ca-
mere în casă tip asociaţie pe strada Odo-
reului, cu apartament cu 2-3 camere. Tel.
0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie,
bucătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5
ari teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate uti-
lităţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren
cu două solarii - 900 mp, acoperit. Tele-
fon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră con-
fort sporit căsuţă alcătuită din cameră,
bucătărie, baie (apă, curent), situată lângă
ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj,
5 ari cu toate utilităţile, la preţ bun -
56.000 euro. 0770-429973, 0741-
344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
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, bu-
cătărie, baie, o terasă mare, sus două ca-
mere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană
din lemn cu mansardă, blacon jos şi zidită
în interior, cămară de lemne, coteţ de
porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi legat
de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front
sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi
sau la schimb cu apartament sau alte va-
riante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, in-
trare maşină, semicentrală, preţ negocia-
bil. Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, uti-
lată, curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii
telefon 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + de-
pendinţe la numai 70.000 euro  în Cen-
trul Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon
0768-086893, 0746-086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând 24 ari teren intravilan în Fo-
ieni. Telefon: 0261874682.
l Vând casă 2 camere, bucătărie în
Carei, str. Mihail Sadoveanu, 20.000
euro, negociabil. Telefon: 0758392738.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară
în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă cir-
culată. Telefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând apartament 2 camere, et I, în
Carei, spatele Monumentului. Telefon:
0770-720861.
l Vând casă bună pentru birou, activi-
tăţi comerciale, cabinete medicale etc. în
centrul vechi al Careiului.  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, cu-
rent, apă, încălzire centrală, 35 ari de
teren, situată în Carei, pe str. Spicului nr.
7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic,
între orele 10-18.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp, toate utilităţile (apa, gaz, canali-
zare, energie electrică etc.), si teren aferent
15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de
productie, ateliere, depozite, sopron etc.)
cu suprafata construita totala de 2.563 mp
si teren aferent pe str. Careiului nr. 160 la
pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si
Depozit (Sopron inchis din lemn) terenul
in suprafata de 1.625 mp, proprietate a SC
Via Vital SRL, situata in loc.Satu-Mare,
str. Careiului, nr.160, jud.Satu-Mare si este
intabulata in CF 47.469 Satu-Mare sub
nr.top. 6.506/1/f si 6.506/1/h + CF
155.829 Satu-Mare sub nr.top. 6.506/1/e.
la pretul de 45.825 euro, diverse bunuri
mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere,
depozite, sopron etc.) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comer-
cial si spatiu administrativ 320 mp, spatii
de depozitare 240 mp) cu teren aferent in
suprafata de 762 mp la pretul de 761.000
lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL
in suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 142.764 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de
productie si teren suprafata construita de
4080 mp si teren in suprafata de 5000 mp
438.081 euro
Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris
Com SRL in suprafata de 57,24 mp  utili
in asociatie, localitatea Satu Mare, strada
Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL
in suprafata de 75 mp utili in Satu Mare
strada Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul de
169.170 lei
Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati aproxima-
tiv la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp
in localitatea Tureni, utilitati apa, curent,
gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in
vecinatate de centrul logistic AQUILA,
judetul Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp
in localitatea Satu Mare, pe Drumul Care-
iului in imediata apropiere de Complex
Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp
in localitatea Dorolt-Lazuri la pretul de
49.300 euro
Teren extravilan zona Balta Blonda in su-
prafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro
SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului
SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda
SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 
SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile
SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile
SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de cu-
loare Daily King II     850.000 lei
Ghilotina marca Ideal 15.000 lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi  50.000 lei
Imprimanta color Konica Minolta
100 lei
Palan manual 1.000 kg  100 lei
Cutit ghilotina        100 lei

SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGI-
RUS SM 14 DIU              38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE               8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU                          18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30
SM 19 DIU                    20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directie 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL
Diverse bunuri mobile 
Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei
SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut
SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret
4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret
3100 lei
Diverse bunuri mobile
Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare,
in data de 26.09.2014 SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC VIA VITAL SRL 08:30,
SC NETTUNO SRL 09:00 am, SC
HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL 09:30 am, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 10:00 am, SC NETTUNO
SRL (bunuri imobile), SC NIVA IMPEX
S.R.L 10:30 am, SC MIDICONS SRL
11:30 pm, SC DOMARIS COM SRL
12:00 pm, SC ANDANDINO LAND
SRL ora 12:30, SC TECHNOTRADE
SRL 13:00 pm, S.C. HORIZONT S.R.L
14:30 pm, SC SIMACO VEST DISTRI-
BUTIE SRL 15:00. 
Valorile bunurilor mai sus exprimate nu
conţin TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei intere-
saţi se pot adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales al acestuia din str. Vasile Luca-
ciu, nr. 36, judeţul Satu Mare, sau la nr. de
telefon  0744601144, 0361 809 462; 0261
770 161, 0744162033 sau email
office@euro-insolv.ro
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în cali-
tate de lichidator judiciar al SC TRUM
SA scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei Laborator Raze X,
Apartamente situate in Carei str. Decebal
nr. 5, ap. 7 (35.79 mp), ap. 8 (12.14 mp),
ap.14 (35.79 mp), ap.15 (12.14 mp) la pre-
tul 7524 euro, 3458 euro, 8360 euro, 3458
euro.  Licitatia se va organiza in data de
10.10.2014, la ora 9:00 am, la sediul lichi-
datorului.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în cali-
tate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei:
Autotractor marca Volvo 3 bucati, preţ de
pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone
3 bucati preţ de pornire 4.900 euro. Lici-
tatia se va organiza in data de 26.09.2014,
la ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea
Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare.

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

Parcele de vanzare in suprafata de 600 mp,
in zona Lucian Blaga nr. 249. Pret infor-
mativ 800 - 1000 euro/ar negociabil. 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 garsonieră la Burdea, reno-
vată şi mobilată. 19.000 euro.
0740606634

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

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

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

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu
grădină, 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. 
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l Vând apartament cu 2 camere în
Carei, zonă ultracentrală, în Cartierul
“Eliberării”, etajul III, nedecomandat -
stare foarte bună. Dotări: un boiler, 2
convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, etaj IV, pe strada Ignişului -
Carei. Dotări: gresie, faianţă, parchet la-
minat, acoperiş izolat, aer condiţionat,
bucătărie modificată cu bar, mobilă de
bucătărie. Sau la schimb, plus diferenţă,
în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂţI

l Vând / schimb casă superfinisată la
ţară, 42 ari teren, izolată exterior, geamuri
termopan, baie, bucătărie, hol, trei ca-
mere mari, 2 intrări, la casă, cu uşi termo-
pan, centrală pe lemne, boiler gaz, boiler
curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze
nr. 281 şi 2 locuri de casă alăturate. Tele-
fon 0742-464113.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă
bună, 30 ari cu front 28 m. 0742-481793,
0043069917611731.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari
de teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în
Satu Mic nr. 154. Telefon 0742-524606,
0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha,
la Medieş Vii. 0741-088733.
Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,

în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare.
Telefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negocia-
bil. 0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demo-
labilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în
Berveni, 35 000 lei. Telefon:
0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul
principal. 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
Urziceni, cu fundaţie construită de 10x20
m, 28 m front, utilităţi în faţa casei. Infor-
maţii la telefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha.
Informaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism,
teren la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450
euro/ar, negociabil. Telefon 0744-
150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Fiat Punto din 2003, culoare
roşu aprins, întreţinut, cu două rânduri de
cauciucuri (iarnă+ vară), înmatriculat,
fără taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-
092236.

l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 ben-
zină, înmatriculat, timbru de mediu achi-
tat. Telefon 0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, re-
cent adus în ţară, 150 CP, combi. Telefon
0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, re-
cent adusă în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes A Class, 170 CDI,
Diesel, an 1999, euro 3, recent adus în
ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995,
climă, stare foarte bună. Telefon 0744-
792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001,
climă, recent adus, cauciucuri noi. Tele-
fon 0744-792284.
l Vând Golf 4, 2001, 1.4 combi, injec-
ţie, recent adus, 2100 euro, negociabil.
Taxa - 150 euro. 0745-325900.
l Vând Ford Transit, 3,5 tone, bascu-
labil, an fabricaţie 1999, în stare bună de
funcţionare. Telefon 0753-660219.
l Vând Opel Vectra, an 1996, pentru
dezmembrat, preţ - 400 euro. Telefon
0740-968675.
l Vând Dacia 1310 Break (combi),
stare foarte bună, reabilitată, an 1987.
2000 ron, negociabil. Telefon 0361-
807276, 0770-445330.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Te-
lefon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an
2006. Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
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. Telefon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. Telefon 0745-
773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km
la bord - 45000, taxa poluare plătită. Te-
lefon 0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Tele-
fon 0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr.
de Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr.
de Italia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998,
1,8 turbo-Diesel, geamuri electrice,
oglinzi electrice, comenzi la volan, volan
reglabil, AC, închidere centralizată, jante
aluminiu, înmatriculat în România. Preţ
informativ 2.500 euro, negociabil sau va-
riante. Telefon 0748693578.

PIESE DE MAŞINI

l Dezmembrez Ford Focus, an fab.
2001, motor 1.8 benzină, volan cu airbag,
planşă bord, orice piesă. Telefon 0740-
968675.
l Vând piese pentru Dacia 1310,
motor 1.4 injecţie, faruri, capote, uşi,
electromotor, alternator, parbriz, stopuri
etc. Telefon 0740-968675.
l Vând supapă EGR Mercedes Sprin-
ter Wahler, Cod: 71071D OE
642140146.Produsul este nou şi poate fi
folosit la Mercedes Sprinter, 3l, producţie
2010. Telefon: 0754.625858.
l Xenon auto  toate modelele inclusiv
camioane de la numai 180 ron; Restau-
rare faruri până la poziţia de noi - 50
ron/far; Navigaţie auto de la 399 ron;
Staţii emisie recepţie de la 380 ron; Jante
aliaj (crom) de la 1.200 ron/set. Telefon
0743 450 946 sau e-mail
ixenonauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon
0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa
pentru balcon, geamuri şi uşi metalice. Te-
lefon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston,
stare bună de funcţionare. Micro 17, tele-
fon 0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu as-
pirator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia,
în stare foarte bună.0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţio-
nal. Diagonală 113 cm. Telefon
0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secu-
iesc cu toate utilităţile. Preţ informativ 600
euro. Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Ger-
mania. 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii.
Telefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-
536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Tele-
fon 0754-060699.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând ponei, preţ - 200 euro. Telefon
0740-968675.
l Vând 4 capre de lapte. Telefon:
0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în
Cămin. Telefon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon:
0744314043

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând fermă lângă drumul spre
Ghenci. Telefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un
rând, din Germania, stare foarte bună. Tel.
0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel.
0261-824756, 0741-452980.
l Vând tractoare International Case,
Deutzfahr cu încărcător frontal, Forts-
chritt, Fiat, prese de balotat, discuri. Aduc
utilaje agricole la comandă. Telefon 0756-
949699.

ÎNCHIRIERI

l Închiriez apartament 2 camere, cen-
tral, curte interioară, asociaţie. 0770-
592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată +
internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Te-
lefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Te-
lefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri
rezonabile. Telefon non stop 0743-
450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

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

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case:
o Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
o Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850 lei
o Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
o Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 40.631 euro

Apartamente:
o Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
o Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
40.370 euro + TVA 5%
o Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 27.000 euro + TVA
o Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
o Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.180 euro + TVA 5%
o Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr.
9 – 18.630 euro
o Apartament 2 camere, loc. Carei, Piata 1 Mai,
bloc 8/b, scara B – 18.800 euro, negociabil
o Apartament 2 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 11.913
euro

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

Alte imobile:
o Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.497.000 euro + TVA
o Fabrica de betoane si alte constructii accesorii
care sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie de
betoane Transmix si sistem Bibko, situata in loc.
Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000 euro,
exclusiv TVA
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
o Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 188.230 euro + TVA
o Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 157.306 euro
o Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
68.300 euro +TVA
o Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
o Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
o Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, si-
tuat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
o Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +
teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21

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

Diverse:
o Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
o Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro
+ TVA
o Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
o Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie
pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
o Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
o Linie tehnologica de prelucrare compusa din
corp principal si tablou de comanda, fabricat in
URSS, model 50270A, seria 465, an de fabricatie
1981 – 4.400 lei +TVA
o 4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
o Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii
- 11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL
o Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
o Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) pro-
prietatea Omnia Carei SRL 
o Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat sudura,
etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu Mare 
o Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
o Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, betoniere,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de
inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( stoc de marfa, piese auto ) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
o Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) proprie-
tatea Lexra SA
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprieta-
tea Griga SRL
o Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
proprietatea Panatek Investment Group SRL
o Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
o Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc marfa
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
o Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprieta-
tea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
o 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 Ford Mondeo, 2001, 2.0 TDCI,
115 CP, cutie manuală, albastru metali-
zat, ABS, Airbag, proiectoare de ceaţă,
geamuri electrice, aer condiţionat,
275.000 km reali. Preţ 2500 euro, nego-
ciabil. Telefon 0740975331.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabri-
caţie 2008. Telefon 0742913114

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro.
Informaţii la telefon 0751.879.087.

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

Vând convenabil uşă dublă termopan
pentru terase, second, şi frigider nou
pentru maşină. Telefon 0742-987140.

Vând colţar nou. 0742-987140.

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

Vând tocător porumb pentru siloz, marca
pz zwegger, stare foarte bună de funcţio-
nare.Preţ 850 euro negociabil. Tel
0743452609.

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ
FOARTE BUNĂ, ÎN VIILE ARDU-
DULUI LA ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TELE-
FON 0744-432370 SAU 0741-
179214.
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(direct)
09:00 – Program pentru copii:
„Eroii Luminii”, ep. „Richard
Wurmbrand”
09:30 – Documentar: „Mulţumim
lui Dumnezeu pentru fotbal” ep. 2  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului (reluare )
13:00 – Muzică şi voie bună  
(reluare)
15:00 – Teleshopping I (reluare)  
16:00 – Calea, Adevărul şi Viața 
(reluare)

17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora Adevărului (direct)  
19:00 – Cu cărțile pe masă  
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în Cotidian 
22:00 – Film serial: “Secţia de Poli-
ţie” ep. 10
22:30 – Music News
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)  
01:30 – Box Office
02:00 – Incursiune in Cotidian 
(reluare)  
03:00 – Cu cărţile pe masă  (reluare)
04:00 – NordVestival (reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele
palatului, prinţesa Ja
Myung  7:50 - Zon@
08:00 - Telejurnal mati-
nal  08:59 - Micul dra-

cula  09:30 - Starea naţiei (R)  10:10
- Postmeridian  10:40 - Aşa-i Româ-
nul!  11:00 - Teleshopping  11:40 -
Garantat 100%  12:30 - Vreau să fiu
sănătos  13:00 - Opre Roma  14:00 -
Telejurnal  14:55 - Clubul celor care
muncesc în România  15:00 - Teles-
hopping  15:30 - Convieţuiri  16:50
- Legendele palatului: Pictorul de la
curte  17:30 - Legendele palatului:
Pictorul de la curte  18:15 - Europa
mea  18:45 - România în 5 minute
18:50 - Clubul celor care muncesc în
România  19:00 - Meteo  19:10 -
Aşa-i românul!  19:30 - Starea naţiei
19:45 - Sport  20:00 - Telejurnal
21:00 - Vorbeşte liber  22:00 - Bizi-
day  22:50 - Starea naţiei  23:50 - Ga-
rantat 100%  00:50 - Prin Ţara
Zânelor 

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - La Ma-
ruţă (R)  11:30 -
Trandafirul negru (R)
12:30 - Dădaca  13:00

- Ştirile Pro TV  13:45 - Trandafirul
negru  15:00 - Păstrează amintirile
17:00 - Ştirile Pro TV  17:30 - La
Maruţă  19:00 - Ştirile Pro TV  20:30
- O luptă personală 2 22:30 -
Ştirile Pro TV  23:05 - În mintea cri-
minalului  00:00 - Dexter 

08:00 - Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:50 - Hercule
11:40 - Teleshopping

12:00 - Mireasă pentru fiul meu
13:00 - Observator  14:00 - Mireasă
pentru fiul meu  16:00 - Observator
17:00 - Acces direct  19:00 - Obser-
vator  20:00 - Observator special
20:30 - Serviciul Român de come-
die  22:00 - Călătorie cu peripeţii
23:45 - Un show păcătos  01:30 -
Observator (R)

07:00 - Trăsniţii din
Queens  08:45 - Sen-
sul vietii (R)  10:45 -
Teleshopping  11:15
- Haos  12:30 - Teles-

hopping  13:00 - Râzi şi câştigi (R)
14:00 - Focus  14:30 - 90210  15:30
- Trăsniţi din NATO  16:00 - Cu-
surgiii (R)  16:30 - Focus  17:00 -
Iubiri secrete  18:00 - Focus  19:00
- Râzi şi câştigi  19:30  - Cireaşa de
pe tort  20:30 - Cronica cârcotaşilor
22:30 - Cusurgiii  23:00 - Click!
00:00 - NCIS: Los Angeles - An-
chetă militară 

07:00 - Asi - Împo-
triva destinului
10:00 - Draga mea
prietenă  12:30 - Şti-
rile Kanal D  13:30 -

Te vreau lângă mine  16:45 - Teo
Show (R)  18:45 - Ştirea zilei  19:00
- Ştirile Kanal D  20:00 - KIDSing
Romania  22:15 - WOWBiz  00:30
- Ştirile Kanal D (R)

07:15 - Min-
ciuna (R)  08:15 -
Tânăr şi neliniştit
(R)  09:30 -

Clona (R)  10:45 - Soţ de închiriat
(R)  11:45 - Pentru că te iubesc (R)
13:00 - Culorile iubirii  (R)  14:30
- Legături riscante  15:30 - Min-
ciuna  16:30 - Tânăr şi neliniştit
17:30 - Clona  18:30 - Pasiune in-
terzisă  19:30 - Pentru că te iubesc
20:30 - Culorile iubirii  22:00 - Le-
gături riscante  23:00 - Casa de ală-
turi  00:00 - Clona (R)

08:00 - Dr. Oz
Show (R)  09:15 -
Nu-i uşor să fii mi-
reasă!  10:15 - Să te
prezint părinţilor

11:15 - Sue Thomas  12:30 - Sue
Thomas  13:30 - Iubirea ascunsă
15:00 - Prodanca si Reghe  16:00 -
Aventură de-o noapte  17:30 - Rit-
mul inimii  19:00 - Nuntă cu stil

20:00 - Văduvele negre  21:00 - Pe
viaţă  22:00 - Dr. House  23:00 -
Totul despre sex  00:00 - Dr. House
(R) 

08:10 - Doctor
Dolittle 2  09:40 -
Cirque du Soleil:
Departe, în alte

lumi  11:10 - Ricoseu  12:40 - Ho-
lidaze: Din nou acasă  14:05 - Ce-
leste şi Jesse pentru totdeauna
15:40 - Aici şi acum  17:15 - Star
Trek În întuneric 3D  19:30 - Epi-
soade  20:00 - Marele Gatsby  22:20
- Californication  22:50 - Imperiul
din Atlantic City  23:55 - Născut
din nou  02:05 - Viziuni întunecate

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

Sport.ro  09:55 - Sete de crapi
10:00 - Ora exactă în sport  12:00 -
Ştiri Sport.ro  12:10 - Ora exactă în
sport  13:00 - Ştiri Sport.ro  13:10 -
Ora exactă în sport  14:00 - Ştiri
Sport.ro  14:10 - Ora exactă în
sport  15:00 - Ştiri Sport.ro  16:00 -
Ora exactă în sport  17:00 - Ştiri
Sport.ro  17:10 - Ora exactă în
sport  18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30
- Sete de crapi  18:45 - Spărgătorii
de râs  19:30 - Glory Super Fight
Series: Benjamin Adegbuyi -
Dmytro Bezus  21:00 - Ora exactă
în sport  22:00 - Wrestling
SMACK  23:00 - Mafioţi  23:55 -
Sete de crapi  00:00 - Ştiri Sport.ro 

09:35 - Fotbal
11:00 - Curse de
maşini  11:30 - Spe-
edway  12:45 - Sări-
turi cu schiurile

14:00 - Darts  15:30 - Fotbal
17:00 - Omnisport  18:00 - Sări-
turi cu schiurile  19:15 - Speedway
20:00 - Speedway  22:05 - Omnis-
port  22:10 - Călărie  22:15 - Golf
22:20 - Navigaţie  22:50 - Naviga-

ţie  22:55 - Polo pe iarbă  23:55
- Omnisport  00:00 - Omnis-
port

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

nia  14:00 - Ştiri  15:00 - Esen-
ţial  17:00 - 100 de minute
18:45 - La Ordinea Zilei  20:30
- Subiectiv  21:30 - Sinteza zilei
23:15 - În gura presei  00:00 -
Ştiri 

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

- Realitatea de la fix  12:00 -
Realitatea de la fix   13:00 - Fa-
brica  14:00 - Lifetime News
16:00 - Newsroom  18:00 - Rea-
litatea de la fix  18:30 - Des-
chide lumea  20:00 - Prime
Time News  21:00 - Realitatea
zilei  22:00 - Jocuri de putere
00:00 - Realitatea de la fix

07:40 - Căutătorii
de aur din Marea
Bering  08:35 -
Cum se fabrică?

09:05 - Cum se fabrică ?  09:30 -
Cum se fabrică ?  10:00 - Alaska
11:00 - Maşini pe alese  12:00 -
Oraşe în secţiune  13:00 - Top 5
14:00 - Supremaţia maşinilor
15:00 - Înfruntarea marilor maşi-
nării  17:00 - Regii licitaţiilor
17:30 - Comoara din container
18:00 - Investiţii imobiliare  18:30
- Vânătorii de licitaţii  19:00 -
Cum se fabrică ?  19:30 - Cum se
fabrică ?  20:00 - Tăietor de lemne
în Siberia  21:00 - Căutătorii de
aur din Marea Bering  22:00 - Ca-
mioane în Australia  23:00 - Ţapi-
narii din mlaştini  00:00 - Alaska
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Aveţi tendinţa să vă ener-

vaţi fără motiv, ceea ce vă poate pune
în situaţii neplăcute. Vă recomandăm
să evitaţi activităţile sociale şi aface-
rile.
TAUR (21.04 - 21.05)

Se pare că aveţi dificultăţi
de concentrare. Vă sfătuim să nu vă
ocupaţi de mai multe lucruri în ace-
laşi timp, pentru că riscaţi să aveţi sur-
prize neplăcute. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Un prieten vă redă buna
dispoziţie şi optimismul propu-
nându-vă o colaborare. Vă recoman-
dăm să terminaţi ce aţi început şi să
nu neglijaţi problemele familiale.
RAC (22.06 - 22.07)

Dimineaţa sunteţi predis-
pus la exagerări. O discuţie banală cu
un coleg de serviciu poate să degene-
reze într-o ceartă serioasă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Se pare că sunteţi nemulţu-
mit de tot ce se petrece în jur şi vă ie-
şiţi uşor din fire. Vă sfătuim să nu
exageraţi şi să vă controlaţi reacţiile. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Se pare că astăzi aveţi un
spirit critic ieşit din comun şi aveţi
tendinţa să faceţi o tragedie din orice
mărunţiş. Începeţi să vă pregătiţi pen-
tru o călătorie.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Dimineaţa se pare că reuşiţi
să vă dezamăgiţi un prieten apropiat.
Sunteţi predispus la gafe. Vă sfătuim
nu îi căutaţi nod în papură partene-
rului de viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

După-amiază, o rudă apro-
piată vă împrumută o sumă impor-
tantă sau vă propune o colaborare de
pe urma căreia puteţi câştiga bine. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Aveţi tendinţa de a deveni
prea insistent cu cei din jur şi chiar
sâcâitor. Neînţelegerile cu un prieten
apropiat vă pun pe gânduri. Între-
baţi-vă dacă nu cumva exageraţi! 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Se pare că acordaţi prea
multă importanţă unor probleme
mărunte şi că sunteţi tentat să exage-
raţi. Încercaţi să vă detaşaţi! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Faceţi câteva drumuri
scurte, în care reuşiţi să îmbinaţi in-
teresele profesionale cu cele perso-
nale. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Din cauza oboselii, este po-
sibil să fiţi din cale afară de nervos şi
să vă controlaţi cu mare greutate. Nu
este exclus să vă certaţi cu cei din jur.

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 - O luptă personală 2
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8 10%  şanse de precipitaţii
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EURO 4,4114

USD 3,5019

100 Forinţi 1,4223

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorel continuă să de-
monstreze că pe zi ce trece devine
tot mai tembel. Mai nou, acesta se
crede mare spion în avion. Casto-
rică cu mintea sa ischemică face
deja poliţie politică. Urmăreşte
nu numai cine şi ce vorbeşte, dar
şi când călătoreşte. Astfel, delato-
rul face pe spionul. Având destul
alcool la bord, îşi notează conşti-
incios cine este la bordul avionu-
lui. Apoi, rozătorul mofturos pe
toţi îi toarnă zelos. nu mai are
voie omul să-şi ia o zi liberă din
cauza lui Castorică cel cu dotarea
extrem de anemică. Rozătorul be-

ţivan şi pehlivan joacă şi rolul de
pontator, nu numai pe cel de tur-
nător. numai Castorel poate fi
atât de tembel încât să verifice
pontajele, conştient că încep să-i
intre-n sac zilele. S-a trezit să facă
pe nebunul un asemenea retardat,
care peste tot şi tot timpul s-a
făcut de rahat. Practic, absolut
nicio ocazie n-a ratat. Un aseme-
nea dobitoc delator, care acum se
crede şi pontator, nici măcar n-ar
trebui lăsat să se urce în avion. la
cât e de disperat, există oricând
riscul să recurgă la un act terorist
necugetat.

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

Castor turnător 
şi pontator

“Ziua Internaţională a Persoa-
nelor Vârstnice”, sărbăto-
rită în fiecare an pe 1

octombrie, nu este doar un moment în
care trebuie să-i omagiem pe cei care,
prin dăruire şi muncă, au construit so-
cietatea în care trăim astăzi, ci şi o zi în
care trebuie să le arătăm ca le suntem
alături, că suntem recunoscători pen-
tru tot ceea ce au făcut pentru noile ge-
neraţii şi pentru România de astăzi.

Ca Preşedinte al principalei
forţe generatoare de măsuri sociale şi
de sprijin pentru persoanele în vârstă -
Partidul Social Democrat - şi ca repre-
zentant al unui Guvern care, în ultimii
doi ani, a început să facă dreptate pen-
tru această categorie ignorată  până nu
demult, vreau să reafirm cu tărie că sus-
ţinerea persoanelor vârstnice trebuie să
rămână o prioritate pentru România.

S-au făcut paşi importanţi
înainte în aceşti doi ani, însă mai sunt
în continuare multe lucruri de făcut.
esenţial este că suntem pe drumul cel
bun şi că am reuşit, pentru prima data
în mulţi ani, să creştem veniturile tu-
turor pensionarilor. Am majorat pen-
siile atât în 2013, cât şi în 2014, 5,4
milioane de pensionari beneficiind
anul acesta de venituri majorate. Pensia
medie a crescut la 845 de lei, cu 5,2%
faţă de anul trecut şi cu 5,6% pentru
agricultori.

Am restituit, de asemenea,
veniturile reţinute ilegal din pensii de
Guvernul PDl prin contribuţiile la
asigurările sociale de sănătate în pe-
rioada 1 ianuarie 2011 - 30 aprilie
2012 şi am majorat pensiile militarilor

care fuseseră pe nedrept recalculate în
scădere tot de către fosta guvernare.
Am venit cu măsuri de sprijin pentru
pensionarii cu venituri mici, precum
ajutoarele pentru plata facturii la ener-
gie sau majorarea ajutoarelor pentru
încălzire şi am stopat recent creşterea
preţului la gaze, negociată extrem de
păgubos în trecut. Multe alte măsuri
bune s-au luat, de pe urma cărora be-
neficiază în primul rând persoanele
vârstnice, măsuri pe care trebuie să le
continuăm în perioada care urmează:
am redeschis spitalele şi am înfiinţat
centre multifuncţionale de sănătate,
am scăzut tVA la pâine cu 15% şi
vrem ieftinirea alimentelor de bază,
am decis suplimentarea cu 9000 a bi-
letelor de tratament balnear, ajun-

gându-se astfel la 59.000 de bilete în
total.

trebuie, şi în 2015, să con-
tinuăm pe acelaşi drum corect pen-
tru cei în vârstă, pe drumul care nu
pune dreptatea socială în planul doi.
în România este nevoie de respect
pentru pensionari. De aceea, ţara
noastră trebuie să fie condusă de oa-
meni care să-i preţuiască şi să le cu-
noască toate nevoile. numai astfel
putem deveni o Românie Puternică
- cinstindu-ne aşa cum se cuvine va-
lorile, pe cei care au clădit România
de astăzi.

Victor Ponta, 
Preşedintele Partidului 

Social Democrat 

Mesajul Preşedintelui PSD, VICTOR
PONTA, cu ocazia „Zilei Internaţionale
a Persoanelor Vârstnice”

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

Oaşului, Mesteacănului, Valea Cerbului, Viitorului, Pieţii,
Primăverii, Unirii, Gării, Victoriei şi Magnoliei

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

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

PReŞeDIntele PSD, VICtoR PontA

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere spaţii la etajul clădirii
din str. DECEBAL, nr. 2,  Satu Mare,

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Azi, sărbătorim Ziua Inter-
naţională a Vârstnicilor şi chiar din
capul locului am dori să ne exprimăm
recunoştința, admiraţia şi susţinerea
pentru seniorii judeţului nostru, iar
această splendidă zi de toamnă, dedi-
cată dumneavoastră, să vă umple ini-
mile de fericire şi seninătate. Din
păcate, situaţia vârstnicilor din Româ-
nia nu este încă cea mai fericită. Ştim
că există foarte multe probleme care-şi
aşteaptă o grabnică rezolvare dar cre-
dem că totuşi, lucrurile sunt pe un
făgaş bun pentru că trebuie să depăşim
stadiul în care   pensionarii să repre-
zinte una dintre categoriile sociale cele
mai defavorizate. Ştim că problema cea
mai importantă a pensionarilor este
starea de sănătate. 

De aceea, de când ne aflăm la
conducerea Consiliului Judeţean Satu
Mare, am militat pentru creşterea cali-
tativă a serviciile medicale, acestea
ajungând astăzi la standarde europene,
pentru ca sătmărenii să se poată trata şi
la noi acasă, fără să plece în alte judeţe
sau chiar în străinătate. Faptul că
speranța de viață în România a crescut
semnificativ în ultimii ani, ilustrează
ideea că traiul celor vârstnici care chiar
dacă este încă departe de cel ideal, a cu-

noscut o îmbunătățire continuă. Am fi
fericiți dacă am şti că dumneavoastră
considerați că şi noi ne-am adus, într-
un fel sau altul, aportul la această
situație dătătoare de frumoase
speranțe. Vârsta a treia nu trebuie să fie
una a resemnării şi a ieşirii din activi-
tate, ci una de bilanţ, de trecere într-o
etapă existenţială care să-ţi dea destule
temeiuri că viaţa trebuie trăită din plin
la orice vârstă şi că până la urmă, tine-
reţea este o stare de spirit. De aceea va
trebui să dezvoltăm proiecte specifice,
în care seniorii noştri să se poată regăsi
şi împlini. 

1 octombrie este o zi spe-
cială, nu doar pentru seniorii din în-
treaga lume, ci şi pentru noi toţi, cei
care trebuie să le arătăm respectul şi

preţuirea  pentru eforturile pe care le-
au făcut pentru societate de-a lungul
întregii lor vieţi.

Vă urăm viață lungă, plină de
împliniri şi bucurii, în sânul familiilor
pe care le-ați clădit cu credință, sacrifi-
ciu şi răbdare şi pentru care ați trudit
o viață întreagă.

Suntem alături de dumnea-
voastră, cu iubire, sinceritate şi gratitu-
dine.

LA MULŢI ANI!

Adrian Ștef
Preşedinte Consiliul Județean 

Satu Mare

Mircea Govor și Rudolf Riedl
Vicepreşedinți

Mesajul conducerii Consiliului Judeţean de Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice
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