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Guvernul a adoptat, după
cum se ştie, ordonanţa de
urgenţă care le permite ale-

şilor locali să migreze de la un partid
la altul fără să-şi piardă mandatul.
Este de menţionat de la bun început
faptul că iniţial actul normativ pre-
vedea un termen de 10 zile în care
aleşii locali să-şi poată preciza opţiu-
nea. În cele din urmă termenul a fost
prelungit la 45 de zile. Adică exact
cât a fost în legea PDL-PNL din
2006, interval în care cei vizaţi pot
să fie independenţi, pot rămâne
unde sunt sau pot alege partidul din
care vor să facă parte, fără să-şi
piardă funcţiile obţinute în alegeri.

Ca şi în zilele premergătoare
adoptării ordonanţei de urgenţă, mă-
sura a fost criticată de opoziţie.
Alianţa Creştin Liberală a organizat
în faţa Guvernului o acţiune de pro-
test, susţinând că sunt vizaţi aleşii opo-
ziţiei prin dorinţa de legalizare a
traseismului politic. Totodată, liderii
ACL au făcut cunoscut că se vor
adresa Parlamentului European, Co-
misiei Europene, Comisiei de la Ve-
neţia, dar şi Curţii Constituţionale
pentru a cere acestor organisme să ex-
prime o poziţie publică privind mă-
sura adoptată de Guvernul Ponta. 

continuare în pagina 2
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VoiCU d. RUSU

goana după 
rechizitele şcolare

Vacanţa s-a încheiat şi pen-
tru baschetbalistele de la CSM Satu
Mare. Cu un nou antrenor şi staff
tehnic, 11 sportive au efectuat ieri
primul antrenament oficial după
pauza competiţională. Pe lângă
sportive au fost prezenţi preşedintele
Valer Neagu, preşedintele secţiei de
baschet, Florin Mureşan, antrenoarea

Adriana Pricop, secunda Lavinia
Năstruţ, directorul tehnic Iulian Sin
şi preparatorul fizic Gheorghe Fulop.
În această săptămână antrenamentele
se vor axa pe o bună pregătire fizică,
urmând ca între 11 şi 14 septembrie
echipa sătmăreană să dispute mai
multe meciuri amicale.

SPORT - pag. 10-11

BASCHET
Primul antrenament oficial 
al CSm-ului
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Turişti transformaţi
în victime pag. 16

Peste 4,5 milioane de turişti
români şi străini au înnoptat în pri-
mele şapte luni ale acestui an în struc-
turile de cazare din întreaga ţară, în
creştere cu 4,8%, iar numărul de
nopţi de cazare s-a majorat cu 5,8%,
la peste 10,5 milioane, potrivit Insti-
tutului Naţional de Statistică (INS).
Din numărul total de turişti, românii
au reprezentat 76,9%, restul de 23,1%
fiind străini, ponderi apropiate de cele
din perioada similară a anului trecut.
Cea mai mare pondere din numărul

turiştilor străini au deţinut-o cei din
Europa (77,7% din total), iar dintre
aceştia, 85,4% au fost din ţările apar-
ţinând Uniunii Europene. Sosirile în
hoteluri deţin în intervalul ianuarie-
iulie o pondere de 75,2% din totalul
sosirilor în structurile de primire tu-
ristică cu funcţiuni de cazare. Faţă de
perioada similară a anului trecut, so-
sirile în hoteluri sunt în creştere cu
5,2%. Durata medie a şederii a fost de
2,4 zile la turiştii români, iar la turiştii
străini a fost de 2 zile.

Peste 4,5 milioane de turişti 
în primele 7 luni în România
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În pofida imaginii liniş-
tite care poate fi percepută în
Vama Halmeu, situaţia din regiu-
nea învecinată Transcarpatia este
tot mai tensionată. Grănicerii
ucraineni se tem de posibilitatea
de a fi detaşaţi în trupele care luptă
cu rebelii pro-ruşi în estul Ucrai-
nei. Pentru a scăpa de asemenea
detaşări nedorite, s-au văzut obli-

gaţi să-şi mituiască şefii. Potrivit
Armatei ucrainene, până acum câ-
teva zile patru soldaţi din Trans-
carpatia şi-au pierdut viaţa în
luptele cu rebelii. Autorităţile re-
giunii învecinate se pregătesc să re-
cruteze la începutul anului viitor
inclusiv tinerii care în 2014 au îm-
plinit 16 ani. 
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Situaţie tensionată în regiunea
Transcarpatia
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Marţi, 2 septembrie  2014

ziua 245 a anului

Pe măsură ce îmbătrâneşti, trei lu-
cruri ţi se întâmplă. Primul lucru:
te lasă memoria. Pe celelalte două
nu mi le pot aminti. 

(Norman Wisdom)

Soarele răsare la 6 şi 40 minute,
apune la 19 şi 50  de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Mc. Mamant; S. Ier.
Ioan Postitorul, Patr. Constantino-
polului

romano - catolic - Fer. Ingrid, călug 

greco - catolic - Sf. M. Mamant; Sf.
Ioan Postitorul al Constantinopolu-
lui

1666 - A izbucnit marele incendiu
din Londra, care, timp de  4 zile şi
jumătate, a distrus oraşul.

REPERE CULTURALE
La centru: Otto Anderco din Satu Mare 

TEODOR CURpAş

Aşa auzeai la radio sau te-
levizor în fiecare duminică din anii
‘70-’80, când se transmiteau meciu-
rile de fotbal din Divizia A. Otto
Anderco, acest arbitru cu nume şi
renume în FIFA, a fost unul dintre
cei mai talentaţi ai României. Multe
meciuri naţionale şi internaţionale,
chiar campionate europene şi nu
numai au fost conduse ani în şir de
către acest maestru al fluierului.
Spunem că omul îţi lasă impresia
prin înfăţişare, că vine de departe,
din punctul care poate fi definit
dintotdeauna, adică de atunci de
când a început fotbalul. Acest Otto
Anderco şi-a aşezat chipul în om ca
oglindă, găsindu-se conducând cele
mai importante confruntări din

ţară şi multe de pe glob. Şi-a rever-
berat mereu însufleţirea în perspec-
tiva de a ajunge, alături de N.
Rainea, cel mai apreciat arbitru din
România şi mai ales de FIFA.

Mulţi ne aducem aminte
de apariţia pe marile stadioane (ar-
hipline pe vremea aceea) a elegan-
tului Otto Anderco. Câtă mândrie
pentru sătmăreni, ştiind că este al
nostru şi ne reprezintă cu atâta cin-
ste şi pedanţă! Şi o făcea duminică
după duminică. Prin el i-am cunos-
cut bine pe marii arbitri ai ţării, care
s-au perindat pe gazonul Olimpiei
sau care ne-au condus meciurile din
deplasare. Aşa au fost Tudor Andrei
(Sibiu), Balanovici, Buzea, Crăciu-
nescu, Câmpianu, Colaşi, Dinu-
lescu, Dinescu, Ghiţă, Igna, Ianul,
Jucan, Petrea, Petriceanu, Petrescu,
Limona, Rus, Stâncan etc. 

Prin intermediul lui Otto
i-am cunoscut şi am încheiat relaţii
de prietenie şi colaborare, pe vremea
aceea, cu Csepel-Budapesta, cu Vi-
deoton, Ferencvaros şi, de ce nu, cu
el am încercat să aducem la Satu
Mare pe Dinamo Kiev, care pe vre-
mea aceea era de temut în lume.
(Dacă erau puţin deschişi la minte
conducătorii, puteam realiza ceva
unic în istoria Olimpiei).

Cu ajutorul lui Otto l-am
cunoscut pe arbitrul maghiar Bor-
zasi Imre, cu ajutorul căruia am rea-
lizat frumoasele fanioane, pe care
mulţi le mai păstrează, aducându-şi

aminte de echipa de aur a Olimpiei:
Bathori I, Pusztai, Haralambie,
Szabo, Feher, Lukacs Ede, Matei,
Pinter, Bigan, Naom, Popa, Po-
pescu, Bathori II, Bocşa, Knoblau,
Borota, Marcu, Gherine, Iancu, Ha-
ţeganu, Mureşan, Bereş, Pop, Goia,
Ghencianu, Bolba, Helvei, Keizer,
Bereţki, Both, Smarandache, Pataki
şi alţii care au mai trecut pe aici.
Când îmi amintesc de ei, le mulţu-
mesc şi acum, în numele celor care
i-aţi recunoscut sau aţi auzit de ei.

Toţi aceştia au fost apro-
piaţi de Otto Anderco, chiar îl as-
cultau explicând părţi din
regulamentul de joc, atât de necesar
fiecăruia dintre ei. Ţin minte că la
semifinala Cupei României, cu FC
Argeş, pe banca stadionului din
Sibiu a apărut Otto, care m-a încu-
rajat. A făcut-o şi în finala Cupei
României (1979) cu U Craiova. Ce
mult a contat. Oricum, Satu Mare
să aibă pe vremea aceea un astfel de
“cavaler al fluierului” însemna mult.
Se vorbea mai mult despre el decât
despre rezultatele din diferitele sfere
industriale.

Am auzit, ca reproş, că un
arbitru de Div. C n-a ajuns mare
pentru că era ungur! Nu-i adevărat!
Otto era chiar ungur, iar jumătate
din echipă erau unguri. Nici nu mi-
am pus astfel de probleme. Au mai
fost arbitri cunoscuţi la noi: Sălăjan
( Lobelo), Gyure L.- arhitectul
(acum directorul Casei de Cultură),

Szilaghi, Oros şi mulţi alţii. M-am
bucurat mereu de reuşitele lor! Însă,
ceea ce a devenit O. Anderco a fost
o excepţie. A crescut ca valoare de la
an la an, prin prestaţiile sale, prin ţi-
nută, prin felul cum simţea jocul,
cum ştia să conducă, cum stăpânea
jucătorii şi, de ce nu, cum culegea
aplauzele publicului, oriunde ar fi
fost: Bucureşti, Viena, Israel, Ger-
mania, Brazilia etc. Ajunsese pe pri-
mul loc al aspiraţiilor înfăptuirilor
profesionale în ale arbitrajului prin
intuiţia jocului. Era iubit de Mircea
Lucescu, de Dudu Georgescu, de
Nicolae Dobrin, de marii oameni
de fotbal din România. A adus
Otto Anderco numai servicii jude-
ţului şi Olimpiei. Un om educat,
manierat, cu şcoală, cu un ales com-
portament în societate. Acesta a fost
şi rămâne O. Anderco. Acum tră-
ieşte sărăcăcios, am auzit, în Zalău,
dar nimeni nu pomeneşte de el!
(De fapt, de cine se mai pomeneşte
azi?). Poate îşi aduc aminte copiii de
atunci, pe care-i forma şi unii au de-
venit fotbalişti. Dacă în echipa de
aur a Olimpiei l-am introduce pe O.
Anderco, am face o greşeală? Nu!
Aş dori ca în parcul central, lângă
arteziană, să fie realizată o minge
enormă, luminată, cu pozele echipei
de aur!

Lui Otto Anderco, sănă-
tate, bucurii şi să nu uite că în istoria
arbitrajului din România a fost şi ră-
mâne pe podium! 
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De altminteri, Ambasada SUA s-a şi
grăbit să se înscrie în corul protesta-
tarilor ordonanţei, exprimându-şi, în
mod surprinzător, îngrijorarea faţă
de această măsură şi, mai ales, faţă de
momentul adoptării ei.

Cu convingerea că nu cine
strigă tare are întotdeauna dreptate,
prezentăm şi punctul de vedere al
celor care susţin cu tărie şi argumente
că această ordonanţă de urgenţă re-
prezintă în primul rând o reparaţie
morală faţă de alegătorii regretatului
USL. Altfel spus, majoritatea covâr-
şitoare a aleşilor locali au candidat în
2012 şi au fost votaţi pentru că erau
membri ai USL, cu Victor Ponta şi
Crin Antonescu. În prezent, fără să-
şi dorească şi fără să-i întrebe cineva
s-au trezit pedelişti, cu Blaga şi libe-

rali, cu Iohannis. La fel, apoi, cu toată
atenţia cuvenită partenerilor noştri
americani, este cât se poate de lim-
pede că nu este nimic nedemocratic
în interiorul acestei ordonanţe care
creează cadrul legal unui ales local să
poată opta, fără ca cineva să îl oblige
să o facă în vreun fel.

Ca o concluzie, invocând
riscul iminent al blocajelor din admi-
nistraţia locală, determinată de rup-
turile politice şi ca argument al
iniţierii şi adoptării ordonanţei, vice-
premierul Liviu Dragnea a subliniat
explicit că dacă alesul local nu op-
tează, rămâne în continuare pe listele
partidului în care a fost ales. Mai clar
decât aşa nu se poate. Totuşi, şansa
reparaţiei morale pentru aleşii locali
care şi-o doresc trebuie acordată. 

O reparaţie morală 
urmare din pagina 1

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

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

o reducere de 25%.

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI 

Luna lui septembrie a în-
ceput în forţă la Nord Vest TV.
Emisiunea „Ora Adevărului” se
regăseşte iar în grila de programe
TV, cu dezbateri şi relatări în di-
rect. Difuzată sub un nou format,
emisiunea de astăzi, de la ora
18:00, vă aduce în atenţie pre-
zenţa la masa dezbaterilor şi rela-
tărilor a primarului municipiului,
Dorel Coica. Vă invităm să luaţi
parte la o ediţie în direct, cu inter-
venţii telefonice. Realizator: Vic-
tor Constantinovici. 

MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ 

ASTĂ SEARĂ VOM
ASCULTA MUZICĂ POPU-
LARĂ DIN SIGHETU MAR-
MAŢIEI
ANIŞOARA RAD ŞI MI-

HĂIŢĂ FODORUŢ ne vor
oferi cele mai frumoase cântece de
pe albumul “ Ceteruca lu’ Mihai“,
culese de pe plaiurile nemuritoare
ale dacilor liberi din Sighetu Mar-
maţiei, în emisiunea MUZICĂ
ŞI VOIE BUNĂ, difuzată în
această seară, în direct, de la ora
20.45, pe postul de televiziune
NORD VEST TV. Realizator:
Dumitru Ţimerman.
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Situaţie tensionată în regiunea Transcarpatia
8Autorităţile regionale şi locale au luat măsuri speciale, pregătind inclusiv recrutarea tinerilor de 16 ani

În pofida imaginii liniştite care
poate fi percepută în Vama
Halmeu, situaţia din regiunea

învecinată Transcarpatia este tot
mai tensionată. Grănicerii ucrai-
neni se tem de posibilitatea de a fi
detaşaţi în trupele care luptă cu re-
belii pro-ruşi în estul Ucrainei.
Pentru a scăpa de asemenea deta-
şări nedorite, s-au văzut obligaţi
să-şi mituiască şefii. Potrivit Ar-
matei ucrainene, până acum câ-
teva zile patru soldaţi din
Transcarpatia şi-au pierdut viaţa
în luptele cu rebelii. Autorităţile
regiunii învecinate se pregătesc să
recruteze la începutul anului viitor
inclusiv tinerii care în 2014 au îm-
plinit 16 ani. De asemenea, postu-
rile TV ruseşti au fost interzise în
Transcarpatia, iar în unele oraşe
au fost instituite restricţii privind
programul localurilor şi consumul
de alcool pe timpul nopţii.

Şantajaţi cu detaşarea
pe front

Posibilitatea de a fi detaşaţi
pe câmpurile de luptă din estul ţării
a băgat spaima în grănicerii din
Vama Diakovo. Niciunul dintre ei
nu este dispus să-şi abandoneze
locul călduţ din vamă pentru a-şi
risca viaţa în înfruntările cu rebelii
pro-ruşi. Şefii grănicerilor au şi găsit
în această teamă o nouă modalitate
de a-şi stoarce de bani subordonaţii.
Potrivit unor surse avizate, şefii le-au
cerut grănicerilor sume cuprinse
între 500 şi câteva mii de euro. Unii
dintre cei care au refuzat să se con-
formeze şi să dea bani au fost deta-
şaţi în trupele care luptă cu rebelii
pro-ruşi. Relatările lor privind con-
diţiile grele de luptă i-au determinat
imediat pe colegi să meargă cu banii
la superiori pentru a evita o even-
tuală detaşare. Patru soldaţi din re-
giunea Transcarpatia şi-au pierdut
viaţa în conflictele cu rebelii pro-ruşi
din estul ţării, scrie portalul de limbă

maghiară karpataljalap.net. Ultima
victimă înregistrată a fost anunţată
de autorităţile militare din Ucraina
în urmă cu o săptămână.

Se pregăteşte recruta-
rea tinerilor de 16 ani

Guvernatorul regiunii
Transcarpatia, Valerij Luncsenko, a
emis vinerea trecută un ordin prin
care a dispus trasarea şi pregătirea
centrelor de recrutare pentru tinerii
născuţi în anul 1998. Tinerii vor fi
luaţi în evidenţă în perioada ianuarie
- martie 2015, informează publicaţia
Novini Zakarpattya. O măsură ex-
cepţională, prin care autorităţile
ucrainene se pregătesc să recruteze şi
apoi probabil să mobilizeze tinerii

care anul viitor abia vor împlini 17
ani.

Posturile ruseşti,
interzise în Ucraina

Difuzarea emisiunilor pos-
turile TV ruseşti a fost interzisă în
Transcarpatia în 26 august, autorităţile
regiunii răspunzând astfel unei dispo-
ziţii a ministrului de Interne al Ucrai-
nei, Arszen Avakov, din 19 august.
Este vorba de 15 posturi, acuzate de
Consiliul Naţional de Televiziune şi
Radio (CNTR) din Ucraina (institu-
ţia omoloagă a CNA din România) că
ar face propagandă în favoarea Rusiei.
Reprezentanţii Consiliului Naţional
de Televiziune şi Radio şi cei ai Poliţiei
ucrainene au început să controleze

programele difuzate de reţelele de
cablu în hotelurile, sanatoriile, spita-
lele, locurile frecventate de turişti şi lo-
calurile publice din regiunea
Transcarpatia. Cei care încalcă inter-
dicţiile riscă nu doar amenzi foarte
mari, ci şi să se aleagă cu dosare penale.

Interdicţii în Ujgorod
şi Muncacevo

Autorităţile din Munca-
cevo au luat vinerea trecută decizia
de a restricţiona programul magazi-
nelor, restaurantelor şi cafenelelor si-
tuate la parterul blocurilor. Aceste
unităţi comerciale pot funcţiona
doar în intervalul orar 7.00-21.00.
Unităţile de alimentaţie publică ce
nu funcţionează în blocuri pot să

funcţioneze noaptea numai cu con-
diţia să fie dotate cu sistem de supra-
veghere video şi cu buton de alertare
a forţelor de ordine.

În Ujgorod, capitala regiu-
nii Transcarpatia, autorităţile locale
au luat decizia de a interzice comer-
cializarea de alcool în timpul nopţii
în magazinele cu program non-stop,
 între orele 22.00 - 06.00. Cei care vor
totuşi să consume alcool noaptea,
trebuie să meargă în cafenele, baruri
sau restaurante. Cine ştie ce alte mă-
suri speciale mai intenţionează să
adopte autorităţile din regiunea
Transcarpatia, respectiv autorităţile
centrale din Kiev. Chiar şi măsurile
adoptate până în prezent nu preves-
tesc nimic bun pentru locuitorii din
Transcarpatia.

SzASz LORAND

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
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0762.500.755
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OCH TAXI

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

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

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

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

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

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie

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

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
_
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi    între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va con-

sulta 
Dr.  Costin  Nicoleta 

Medic  Primar  Neurolog
Programari la tel: 0732.11.68.32
__________________________________
_
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între orele
11:00- 13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
_
În  fiecare  zi  de Marţi  şi  Joi   între  orele
14:00- 18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va  con-
sulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

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

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti
nr.2 (Cartier Solidaritatii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică
Consultatii gratuite cu Biletul de Trimitere
de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
___________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  înce-
pând cu orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va

consulta
Dr. Revesz Andreea 

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________________
In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele
15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va con-
sulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

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

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
Dermatoscopie
Dermabraziune
Crioterapie
Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
În  fiecare    Luni  a săptămânii    între orele

9:30 – 17:30 la Cabinet Dr. COICA  va  con-
sulta:

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
Dermatologie

Venerologie
Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

SITUAŢIE. Deşi în regiunea Transcarpatia e linişte, autorităţile se pregătesc de război
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PS iustin Sigheteanu, episco-
pul vicar al Maramureşului
şi Sătmarului, va fi prezent

la liceul Teologic ortodox “nico-
lae Steinhardt” la festivitatea de
deschidere a noului an şcolar care
va avea loc luni, 15 septembrie.
Tot cu această ocazie, va sfinţi şi
altarul de vară ridicat în curtea li-
ceului. anunţul a fost făcut ieri, în
cadrul unei conferinţe de presă, de
directorul liceului, Gabriel Groza,
care a mai furnizat şi alte informa-
ţii despre activitatea şcolii.

Altar de vară recent
construit

Ca în fiecare an, PS Iustin
Sigheteanu se va afla în mijlocul
elevilor Liceului Teologic Orto-
dox “Nicolae Steinhardt” la des-
chiderea noului an şcolar care va
avea loc în data de 15 septembrie.
Cu această ocazie va oficia o Litur-
ghie Arhierească, va da citire me-
sajului Patriarhului PF Daniel şi va
rosti un cuvânt de învăţătură. To-
todată, arhiereul va sfinţi şi altarul
de vară, recent ridicat în curtea li-
ceului, acolo unde, după cum spu-
nea directorul Gabriel Groza, vor
putea fi ţinute şi cursuri. “Altarul
are peste 80 de metri pătraţi, va fi
dotat cu bănci, astfel că aici vor

putea fi ţinute şi ore”, a precizat di-
rectorul liceului.

Tot cu această ocazie, Ga-
briel Groza a făcut cunoscut că,
prin grija arhitectului vicar, 16
elevi premianţi de la Liceul Teolo-

gic vor merge într-o tabără creştină
gratuită care va avea loc în pe-
rioada 4-7 septembrie la Iaşi. Elevii
vor vizita, în această perioadă, mai
multe obiective religioase şi nu
numai din Moldova. “Este o mo-

dalitate de a-i stimula pe elevii
buni la învăţătură, cu atât mai
mult cu cât mulţi dintre ei nu au
fost plecaţi nicăieri în această va-
canţă de vară”, a mai precizat Ga-
briel Groza.

Liceul se dezvoltă
Tot în cadrul întâlnirii cu

presa, directorul Liceului Ortodox a
precizat că, începând cu anul şcolar
2015-2016, se are în vedere acredi-
tarea a două noi profile. Astfel, pe
lângă profilele actuale de Teologie şi
Filosofie, se are în vedere obţinerea
acreditării pentru profilele Pedago-
gie (învăţătoare şi educatoare) şi Sa-
nitar. “Ţinând cont că în judeţul
Satu Mare nu există un profil Sanitar
la nivel liceal, ne-am gândit că ar fi
bine să fie făcut la noi în şcoală. Asta
ar însemna că începând cu anul şco-
lar 2015-2016 vom mai avea încă
două clase în plus. În prezent facem
toate demersurile pentru a primi
acreditarea din partea Agenţiei Ro-
mâne de Asigurare a Calităţii în În-
văţământul Preuniversitar
(ARACIP). Reprezentanţii acestei
instituţii vor face o evaluare în şcoala
noastră şi sperăm că vom obţine avi-
zul necesar înfiinţării celor două noi
profile”, a mai precizat directorul
Gabriel Groza.

La înfiinţare, în anul 2006,
Liceul Teologic Ortodox “Nicolae
Steinhardt” avea 168 de elevi, iar azi
a ajuns la circa 540 de elevi. Pentru
anul şcolar următor, toate locurile
sunt ocupate, fie că este vorba despre
învăţământul primar sau gimnazial,
fie de cel liceal, iar la Bacalaureat,
procentul de promovabilitate în
acest an a fost de 79%.

Florin Dura

PS Iustin va sfinţi altarul de vară de la
Liceul Ortodox
8Arhiereul se va afla la Satu Mare la deschiderea noului an şcolar

SFINŢIRE. Altarul de vară va fi târnosit după slujba de început de an şcolar

În ultima zi a lunii august
2014, un grup de scriitori a
sărbătorit limba română la unicul
şi fabulosul salon al scriitorilor
sătmăreni de la Muzeul Comemo-
rativ Eroic Roşiori. Aceştia au
rămas impresionaţi de emoţio-

nanta înţelegere cu care priveşte
Mihai Eminescu operele scriitori-
lor de la înălţimea geniului limbii
române. Totodată, mulţimea de
cărţi ale scriitorilor sătmăreni for-
mează pe bolta culturii româneşti
o constelaţie de stele literare a

cărei lumină se revarsă asupra lo-
cuitorilor acestei margini de ţară
cu privire la limba română, spre
dreapta unire prin identitate şi
prin credinţa de a rămâne adevă-
raţi români.

Pavel Prodaniuc

Pe platoul din Parcul Cen-
tral al municipiului Satu Mare s-a în-
cheiat duminică seara seria
concertelor din cadrul Festivalului
Fanfarelor, ediţia a VII-a, eveniment
organizat de Consiliul Judeţean
Satu Mare. Cu această ocazie, cei
care au încântat publicul au fost
membrii fanfarelor reunite din Că-
pleni şi Petreşti conduşi de dirijorul
profesor Mircea Câcu. Timp de o
oră, aceştia au interpretat numeroase
piese specifice muzicii de fanfară,
precum marşuri, polci, valsuri. Toto-
dată, fanfarele reunite din Căpleni şi
Petreşti au cântat şi piese caracteris-
tice fanfarelor conduse de Mircea
Câcu, ei interpretând potpuriu de
Boney M, Village People şi multe al-

tele.
Ca de fiecare dată, specta-

colul oferit de fanfarele conduse de
Mircea Câcu s-a încheiat cu un bis la
solicitarea spectatorilor.  Cu această
ocazie, aceştia au interpretat piese
specifice muzicii de fanfară, precum
marşuri, polci, valsuri şi multe altele.
La final, fanfarele reunite au primit
numeroase ropote de aplauze din
partea spectatorilor. Totodată, Mir-
cea Câcu a fost premiat de către
Consiliul Judeţean Sau Mare, în ca-
drul Galei Luminătorii Satelor pen-
tru contribuţia adusă la dezvoltarea
oraşului Ardud şi pentru numeroa-
sele premii obţinute cu fanfarele pe
care le conduce. 

Pavel Prodaniuc

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Roşiori Concert de excepţie al fanfarelor
reunite din Căpleni şi Petreşti

Comuna Bogdand va fi
duminică gazda celei de a XXIV-a
ediţii a deja tradiţionalului Festival
Folcloric al Naţionalităţilor. Mani-
festările vor începe la ora 11.30 cu o
parada a portului popular, după
care va urma deschiderea oficială a
festivalului la care vor participa au-
torităţile judeţene şi locale precum
şi alţi invitaţi. Programul artistic va
fi deschis de Formaţia de dansuri
populare din Bogdand, după care
vor urma, rând pe rând, Ansamblul
folcloric “Ceatăra” Carei, Formaţia
de dansuri “Berekenye” Cehu Silva-
niei, Formaţia de dansuri şvăbeşti
din Ciumeşti- seniori,  Formaţia de
dans “Stelele Careiului” – romi, An-
samblul folcloric “Rekettye” Carei,
Ansamblul folcloric “Csodaszarvas”
Agriş, Formaţia de dans popular din
Ser, Formaţia de dansuri şvăbeşti
din Ciumeşti şi Ansamblul “Mese-
şul” Zalău - secţia maghiară. 

Vor mai evolua, după ora
15.00, Formaţia de dansuri popu-

lare Veleatino (Ucraina), Formaţia
de dansuri din Lazuri, Ansamblul
“Meseşul” Zalău, Formaţia de dans
german “Gemeinsam” Satu Mare,
Ansamblul folcloric “Csodaszarvas”
Agriş, Formaţia de dans popular
român Corund, Ansamblul folclo-
ric “Nyiló Akác” Valea lui Mihai,

Formaţia de dans “Bokréta” Oraşu
Nou şi Ansamblul folcloric  “Pipac-
sok” Cristuru Secuiesc, judeţul Har-
ghita. La această manifestare
artistică sunt invitaţi toţi iubitorii
de folclor din judeţul Satu Mare, şi
nu numai.

Florin Dura

Festivalul Naţionalităţilor de la Bogdand, la a
XXIV-a ediţie
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La PMP Satu Mare nu ştie
stânga ce face dreapta.
Liderul judeţean Laura

Bota s-a lăudat de săptămâna
trecută că liderul central al par-
tidului, Elena Udrea, va parti-
cipa la conferinţa judeţeană a
PMP Satu Mare. a fost vorba
despre o simplă fumigenă, căci
Elena Udrea nici măcar n-a in-
tenţionat să vină la Satu Mare.
În cursul zilei de ieri, Udrea s-a
aflat în judeţele Cluj şi Bihor.
Laura Bota a încercat să dreagă
busuiocul cu un nou comunicat
de presă, dar fără niciun folos.

Pe Bota a luat-o gura
pe dinainte

Preşedintele interimar al
PMP Satu Mare, Laura Bota, a
anunţat săptmămâna trecută cu
surle şi trâmbiţe că liderul central
al partidului, Elena Udrea, va
participa la conferinţa judeţeană
a PMP Satu Mare. “Organizaţia
Judeţeană a Partidului Mişcarea
Populară Satu Mare îşi va alege
luni, 1 septembrie 2014, înce-
pând cu ora 18.00, noua condu-
cere. Conferinţa judeţeană de
alegeri va avea loc la restaurantul
“Melody” din municipiul Satu
Mare, cu participarea preşedinte-
lui PMP, Elena Udrea, şi a altor
membri marcanţi din conducerea
centrală a formaţiunii”, se arăta în
comunicatul de presă semnat de
preşedintele interimar al PMP
Satu Mare, Laura Bota.

Udrea habar n-avea
de Satu Mare

Elena Udrea s-a aflat în
week-end la Zilele Oraşului Turda,
judeţul Cluj. Reporterii Nord Vest
TV au apelat la colegii lor din presa
regională pentru a-l întreba pe lide-

rul central al PMP dacă va veni luni
la Satu Mare. Udrea a negat infor-
maţia, adăugând că ea nu obişnu-
ieşte să participe la conferinţe
judeţene de alegeri. Potrivit anunţu-
lui postat pe contul personal de Fa-
cebook, Elena Udrea şi-a petrecut
ziua de ieri în judeţele Cluj, respec-

tiv Bihor şi nicidecum în Satu Mare.
Când a fost chestionată

din nou despre prezenţa Elenei
Udrea la conferinţa judeţeană a
PMP Satu Mare, Laura Bota a dat-
o întoarsă. Imediat a trimis un co-
municat de presă prin care anunţa
că la conferinţa judeţeană vor parti-

cipa doar alţi membri din conduce-
rea centrală, fără să mai pomenească
de Elena Udrea. Prin graba şi lăudă-
roşenia sa, Laura Bota a reuşit din
nou să se facă de râs în faţa puţinilor
simpatizanţi şi membri pe care
PMP îi mai are în judeţul Satu
Mare.

SzaSz LoranD

Uite Udrea, nu e Udrea!
8Laura Bota a lansat fumigene privind participarea Elenei Udrea la conferinţa judeţeană a PMP Satu Mare

FUMIGENE. Laura Bota lansează pe piaţă dezinformări cu Elena Udrea

Promovabilitatea în jude-
ţul Satu Mare la cea de a doua se-
siune de Bacalaureat din acest an a
fost de 22,95%, înainte de rezolva-
rea contestaţiilor. Pe licee, conduce
detaşat Colegiul Naţional “Mihai
Eminescu”, în timp ce la polul opus
se află Liceul Tehnologic Ardud şi
Liceul Tehnologic “Traian Vuia”
unde niciun candidat nu a reuşit să
treacă de examenul maturităţii. 

De departe, pe primul loc
în ceea ce priveşte promovabilitatea
se află Colegiul Naţional “Mihai
Eminescu”, unde 75% dintre candi-
daţi şi-au luat Bac-ul. Urmează pe
podium Liceul Teologic Roman-
Catolic “Ham Janos”, cu 57,14%
promovabilitate, şi Liceul Teoretic
German “Johann Ettinger” -
42,86%. 

În continuarea clasamen-
tului, pe locul patru se află Colegiul
Naţional “Ioan Slavici” - 38,89%,
locul cinci Colegiul Naţional “Kol-
csey Ferenc” - 35,48%, în timp ce lo-
curile şase şi şapte sunt împărţite de
Colegiul Naţional “Doamna
Stanca” şi Liceul de Artă “Aurel
Popp”, cu 33,33% promovabilitate.
Liceul cu Program Sportiv ocupă
locul opt cu 31,03% promovabili-
tate, în timp ce Liceul Teoretic
Carei ocupă locul nouă cu 30%.
Clasamentul continuă cu locul 10,
ocupat de Liceul Reformat -
29,73%, în timp ce locul 11 este

ocupat de Colegiul Economic
“Gheorghe Dragoş” - 29,27%, locul
12 de Colegiul Tehnic “Iuliu
Maniu” Carei - 25,64%, locul 13 de
Liceul Teoretic Negreşti-Oaş -
23,64%, locul 14 de Liceul Tehno-
logic Tăşnad - 21,57%, iar locul 15
de Liceul Tehnologic “Simion Băr-
nuţiu” Carei - 20%. 

Cu o promovabilitate de
sub 20% se află Liceul Tehnologic
“Ioniţă G. Andron” Negreşti Oaş -
19,05%, care ocupă locul 16, urmat
pe locul 17 de Colegiul Tehnic “Ion
IC Brătianu” - 18%, locul 18 de Co-
legiul Tehnic “Eliza Zamfirescu” -
13,51%, locul 19 Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentară “George
Emil Palade” - 12,86% şi pe locul 20

de Liceul Romano-Catolic Carei -
10,53%. Următoarele şase licee au
obţinut un procentaj de sub 10%,
aceasta fiind Liceul Tehnologic
“Constantin Brâncuşi”, locul 21, cu
un procentaj de 9,38%, locul 22
fiind ocupat de Liceul Tehnologic
“Simion Bărnuţiu” Livada - 7,14%,
locul 23 fiind ocupat de Liceul Teo-
logic Ortodox “Nicolae Steinhardt”
- 6,67%, iar locul 24 Liceul “Unio”
- 4,77%. Ultimele două locuri sunt
împărţite de Colegiul Tehnic “Tra-
ian Vuia” şi Liceul Tehnologic
Ardud, ambele cu 0% promovabili-
tate. Aceste ultime două licee au ob-
ţinut aceeaşi promovabiliutate şi la
prima sesiune de Bacalaureat.

Florin Dura

Topul liceelor sătmărene la Bac-ul de toamnă

O prezentare de modă
şocantă s-a desfăşurat în data de
15 august, la Ardud, în cadrul
unui spectacol organizat de des-
ignerul sătmărean Zsolt Popa.
Nu mică le-a fost mirarea celor
care au participat la acest eveni-
ment când pe podium au apărut
modele de 16 ani cu căluşuri în
gură, în lanţuri sau cu cătuşe la
mâini. Vrând probabil să impre-
sioneze, designerul sătmărean a
ales să-şi prezinte într-un mod
cu totul aparte ultimele sale

creaţii vestimentare care conţin
numeroase elemente sado-maso-
chiste. Manechinele folosite au
vârste de doar 16 şi 17 ani, sunt
eleve la licee din Satu Mare şi
Negresti -Oaş şi aparţin agenţiei
Gaby’s Models din Satu Mare.
Designerul Zsolt Popa, care a
şocat cu ultimele sale creații ves-
timentare, nu a dorit să facă ni-
ciun fel de comentariu vizavi de
prezentarea de modă organizată
la Ardud. 

Florin Dura

Spectacol de modă şocant la
Ardud
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„am cunoscut-o pe Mindy,
în ziua aceea în care a
ajuns la mine acasă. Toc-

mai împlinise 18 ani şi ...” Mă
uit la bărbatul din faţa mea,
desluşindu-i în ochi umbre de
tristeţe şi de remuşcare, ochi
care-mi spun că au fost marto-
rele unor imagini oribile, că ele
însele au provocat această ori-
bilitate numită „pornografie”.
o pornografie care ucide su-
flete nevinovate; o practică ori-
bilă care prinde ca într-o
capcană sufletele şi trupurile a
milioane şi milioane de oameni
într-o  murdărie legalizată care
ucide relaţiile dintre sexe, soţi,
tineri şi tinere.

Din ea, unii fac profituri
enorme, în timp ce sufletul celor
care o consumă se stinge, acest
flagel distrugând însăşi civiliza-
ţia, uzurpă moralitatea, ... e peste
tot. Putem experimenta aceste
realităţi în câteva minute după ce
deschidem calculatorul ori in-
trăm online, pornografia infil-
tându-se în minţile noastre în
moduri mai mult sau mai puţin
subtile, ispitind. Printre victime
se numără şi multe tinere care
pozează în aşa numitele “porn
stars”, adică „vedetele industriei
pornografice”, fiinţe rătăcite în
singurătatea lor, despre care ni-
meni nu ştie prea multe, ascun-
zându-şi trauma psihologică prin
care trec în spatele vreunui zâm-
bet comercial de conjunctură,
îmbătrânind înainte de vreme şi
epuizându-şi frumuseţea la  vâr-
ste foarte tinere. Interlocutorul
meu, Donny Pauling a fost vreme
de mulţi ani  un „producător de
pornografie”, un “pornographer”
în engleză, momentul în care a
devenit creştin  reprezentând un
punct de cotitură, din acel mo-
ment el  dedicându-şi viaţa luptei
împotriva pornografiei. Deschi-
dem odată cu acest articol o serie
de episoade şi confesiuni făcute
de el, aceste date fiindu-ne furni-
zate de site-ul www.alianta-fami-
liilor.ro.

Începuturile
“Lucram locuind într-o

casă frumoasă, şi adesea am lăsat
casa şi stilul de viaţă să vândă în
locul meu. O nouă pretendentă
sosea după ce conducea printr-unul
dintre cele mai bune cartiere din
oraş şi căreia, înainte de a se aşeza
pentru interviu în biroul meu de
acasă, ii fusese prezentată proprie-
tatea ca unui oaspete de prim rang.
Prietena mea şi cu mine aveam lu-
cruri pe care intervievata nu le avea.
Fotografiile noastre erau din locuri
de vacanţă, în care fata cu siguranţă
nu fusese şi oamenii “celebri” ală-
turi de care pozasem erau persoane
pe care ea le putea recunoşte  dar
cu, care în mod sigur nu se întal-
nise. Existau niste motive psiholo-
gice pentru acest lucru: îmi doream
ca tânăra nu numai să se simtă con-
fortabilă într-un mediu cordial, ne-

ameninţător, ci şi să înceapă să se
imagineze în această  postură. “Por-
nografia imi poate oferi acest stil de
viaţă?” se întrebă ea. “Nu, dragă,
acest stil de viaţă nu este pentru
tine”, îi spuneam eu. “Nu te-ai
putea descurca în această afacere”.
“Dacă ar afla tatăl tău că lucrezi
pentru mine?” ...  Cu cât mai mult
i se prezenta astfel de întrebări unei
fete la vârsta de colegiu cu atât mai
mult ea argumenta că mă înşel şi că
o astfel de viaţă este ceva ce ea poate
gestiona. În momentul în care viaţa
ei ar începe să se destrame, mă pot
consola că de la bun început am
avertizat-o să nu se implice.

Într-o zi de decembrie, o fată
pe nume Mindy a ajuns la mine
acasă. Împlinise 18 ani abia cu o
lună înaintea interviului. Aş dori să
pot renunţa la rolul pe care l-am
jucat în viaţa ei, pentru o lungă pe-
rioadă de timp după ce am părăsit
industria porno, pur şi simplu ne
voind să mai vorbesc despre asta.
Mindy este motivul pentru care nu
mi-am schimbat numărul de tele-
fon. Ea îl avea memorat şi până-n
ziua de astăzi ea sună atunci cand se
află în cea mai grea situaţie şi nu are
la cine să apeleze. Când o fată de 18
ani începe să câştige 10.000 $ pe
lună, cel mai probabil că nu va şti
cum să-i gestioneze. Nici Mindy nu
a fost o exceptie. De la început, am
ştiut că am pus mâna pe o mină de
aur. I-am verificat vârsta în cartea
de identitate, pentru că părea foarte
tînără. Eram deja în această afacere
de 4 ani, aşa că ştiam destul de bine
care erau cerinţele pieţei.  Ştiam că
bărbaţii vor fi înnebuniţi după
această fată.” 

Lucrurile se complică
Interlocutorul meu,

Donny Pauling a fost vreme de
mulţi ani  un „producător de porno-
grafie”, un “pornographer” în en-
gleză, momentul în care a devenit
creştin  reprezentând un punct de

cotitură,  dedicându-şi viaţa luptei
împotriva pornografiei. Conti-
nuăm seria de episoade şi confe-
siuni făcute de el, aceste date
fiindu-ne furnizate de site-ul
www.alianta-familiilor.ro.

“Spuneam cum într-o zi de
decembrie, o fată pe nume Mindy
a ajuns la mine acasă. Ştiam de ase-
menea că atunci când o fată de 18
ani începe să câştige 10.000 de do-
lari pe lună, cel mai probabil că nu
va şti cum să-i gestioneze. Nici
Mindy nu a fost o exceptie. De la
început, am ştiut că am pus mâna
pe o mină de aur. I-am verificat
vârsta în cartea de identitate, pen-
tru că parea foarte tînără. Eram
deja în această afacere de 4 ani, aşa
că ştiam destul de bine care erau
cerinţele pieţei, fiind convins că
bărbaţii vor fi înnebuniţi după ea.
Iniţial i-am trimis pozele de probă
clienţilor care deţineau website-
uri. Fiecare dintre ei, fie au plasat
cea mai mare comandă, fie au co-
mandat mai mult cu ea decât cu
oricare alt model pe care le-am
prezentat. Unul dintre clienti, care
era specializat pe nişa “adolescen-
telor” – şi care ceruse un model
care sa aibă peste 18 ani dar să pară
mai tânără – a început să întrebe
dacă aş fi dispus să fiu partenerul
lui Mindy într-un site căruia i-ar fi
fost dedicat exclusiv.  Ca răspuns
i-am facut o propunere: ea ar fi
primit 25 la sută din veniturile site-
ului, eu 25 la sută şi noul meu par-
tener de afaceri ar fi pastrat restul
de 50. Partea lui era mai mare pen-
tru că el ar fi fost responsabil de
toate dezvoltările site-ului, de hos-
ting şi de promoţii.  Mindy era cel
mai degajat model porno alături de
care lucrasem vreodată; avea o ca-
risma naturală, zâmbet frumos şi
un râs melodios, iubea viaţa şi
anima orice cameră în care intra. La
începutul “carierei”, era imaginea
perfectă a unei “personalităţi pline
de viaţă”. Înainte de lansarea site-
ului, mulţimea de fani ai lui Mindy

explodase deja. I-am împărtăşit
feed-back-ul pe care l-a primit, fo-
losindu-l pentru a-i creste ego-ul şi
pentru a o impulsiona să meargă în-
ainte. Ea credea că în mod sigur va
deveni o celebritate. Spuneam la în-
ceput că atunci când o fată de 18
ani începe să castige 10.000 de do-
lari pe lună, cel mai probabil nu va
şti cum să-i gestioneze. Nici Mindy
nu a fost excepţie. Ea dorea să aibă
grijă de oameni, oferindu-le bani şi
cumpărând diverse lucruri pentru
ei şi-şi dorea să se distreze. Nefiind
o persoană promiscuă din fire, ea
nu ar fi mers acasă cu fani, dar o pu-
teai vedea leşinată la petreceri, fiind
violată de mai multe ori de-a lungul
anilor. În timp, stilul de viaţă cu,
care am împovărat-o a supt toată
lumina şi strălucirea din ochii ei.
Din fata care putea să lumineze o
cameră doar prin prezenţă, deve-
nise acum o persoană care adesea
începea o propoziţie râzând termi-
nând-o plângând.” 

Cotitura din viaţa sa
Totul a mers aşa până când

pentru ”prima dată când Mindy mi-
a spus ca şi-a predat viaţa lui Iisus şi
că nu va mai face filme porno. Pen-
tru început am fost chiar fericit să
aud asta. Văzusem ce s-a întâmplat
cu viaţa ei şi îmi părea rău, pentru că
ştiam că o mare parte din vină era a
mea. Decizia ei însemna că urmam
să pierd unul dintre cele mai bine
vândute modele, dar cel puţin nu
mai trebuia să continui a privi în acei
ochi bântuiţi atunci când era prin
preajmă.  Mai mult decât orice,
eram un om egoist, plin de ură, ura
mea fiind  alimentată şi de ipocrizia
la care am asistat în cadrul bisericii
în anii adolescenţei, precum şi de
ipocrizia continuă pe care o perce-
peam din partea unor creştini, care
îmi ţineau predici despre viaţa pe
care o trăiam,  vrând în acelaşi timp
ca să vadă ce material pornografic
nou mai produceam.”

valeriu ioan

Jurnalul unui pornograf (I)

Donny Pauling 
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Mai sunt două săptămâni
până la începerea şcolii,
iar părinţii au început să

colinde librăriile pentru a cum-
păra rechizite pentru odraslele
lor. librarii s-au pregătit temeinic
pentru această perioadă, astfel că
aici pot fi găsite toate cele nece-
sare pentru ca elevii să înceapă
noul an şcolar. un ghiozdan echi-
pat cu toate cele necesare poate
costa între 100 şi 200 de lei pen-
tru elevii din ciclul primar, între
150 şi 350 lei pentru cei din ciclul
gimnazial şi până la 400 de lei
pentru elevii de liceu. 

interes în creştere
Librarii sătmăreni spun că

interesul părinţilor pentru rechizi-
tele școlare a crescut în ultima săp-
tămână, astfel că vânzările au
cunoscut o creștere cu circa 30-40%
la acest capitol. “Este un interes mo-
derat din partea părinţilor pentru
rechizite. Am încercat să ne aprovi-
zionăm pentru această perioadă și
cu rechizite mai ieftine, accesibile
majorităţii părinţilor, dar și mai
scumpe, pentru cei mai pretenţioși.
Ne-am pregătit din timp cu toate
cele necesare pentru ca părinţii să
poată găsi tot ce au nevoie pentru ca
elevii să înceapă cu bine noul an
școlar”, ne-a declarat directorul so-
cităţii Librasam, Iuliana Sabău. Li-
brăriile și-au amenajat standuri
special destinate rechizitelor șco-
lare.

Directorul societăţii săt-
mărene a mai precizat că nu s-a con-
statat o creștere de preţuri la
rechizite comparativ cu anul prece-
dent. “Chiar am putut constata că
unii furnizori ne-au livrat rechizite
la preţuri chiar mai mici faţă de anii
anteriori. Sunt produse scumpe,
este adevărat, dar clienţii noștri au
de unde alege și rechizite mai ief-
tine, după buzunarul fiecăruia”, a
mai adăugat Iuliana Sabău.

Între 100 şi 300 de lei,
ghiozdanul pentru 
cei mici

Un ghiozdan echipat cu
toate cele necesare pentru elevii din
ciclul primar poate costa între 100 și
300 de lei, potrivit librarilor sătmă-
reni. Astfel, preţul unui ghiozdan
pentru cei mici oscilează între 20 și
40 de lei, dar cele mai scumpe, pen-
tru cei pretenţioși, pot ajunge și la
100 de lei. Caietele cu lunii ajută-
toare pentru clasele întâi și a doua
costă un leu, cele de matematică, cu
38 de file, costă1,3 lei, un bloc de
desen între 2 și 5 lei, un set de pen-
sule costă 4,5 lei, acuarele între 4 și
8 lei, la fel ca și plastilina, iar un
penar echipat cu toate cele necesare
poate costa între 30 și 40 de lei. De
asemenea, mai sunt necesare carioci,
a căror preţ oscilează între 7 și 15 lei,
trusă de geometrie, între 2,5 și 5 lei,
sau coperţi de caiete și cărţi, a căror
preţ oscilează între 0,5 și 3,5 lei. 

Pentru elevii din ciclul
gimnazial, echiparea completă pen-
tru școală costă, estimativ, între 150
și 350 de lei. Faţă de elevii din ciclul
primar, aceștia trebuie să-și mai cum-
pere caiete cu linii, a căror preţ osci-
lează între 1,3 și 2,8 lei, caiete
studenţești, la 3 lei, sau caiete speciale
de biologie sau muzică, între 1 și 2 lei
bucata. De asemenea, și ghiozdanul

celor din ciclul gimnazial este mai
scump puţin decât a celor din ciclul
primar, preţul acestora putând
ajunge chiar și la 100 de lei.

Pregătirea de școală pentru
elevii de liceu poate costa estimativ
între 200 și 400 de lei. Faţă de cei
mai mici, elevii de liceu preferă un
rucsac, al cărui preţ oscilează între
50 și 150 de lei, sau mape, care costă
între 15 și 45 de lei. 

urmează şi alte cheltuieli
În afară de rechizitele mai

sus menţionate, după începerea șco-
lii elevii vor avea nevoie și de caie-
tele tematice. “Deocamdată părinţii
nu știu despre ce este vorba. Vor fi
nevoiţi să le cumpere doar după ce
învăţătorii și profesorii le vor spune
elevilor, abia apoi le vor cumpăra”, a
mai declarat Iuliana Sabău. De ase-
menea, tot după începerea școlii vor
fi elevi, în special cei de liceu sau cei
din ciclul gimnazial, care vor avea
nevoie și de unele manuale. Toate
acestea vor goli și mai mult buzuna-
rele părinţilor. 

La un calcul mediu, părin-
ţii care au doi copii de școală, unul
din ciclul primar și unul în ciclul
gimnazial, vor fi nevoiţi să scoată
din buzunar cel puţin 500 de lei,
asta în cazul în care pretenţiile sunt
mai modeste.

Goana după rechizitele şcolare
8 Un ghiozdan complet echipat pentru elevii din ciclul primar și
cel gimnazial poate costa între 100 și 350 de lei
Florin Dura

PREGĂTIRE. Librăriile sătmărene au amenajat standuri speciale cu 
rechizite şcolare

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  

Asociația pentru Sprijin
și Dezvoltare Comunitară “Țara
Oașului” desfășoară în perioada
29 august – 9 septembrie 2014
proiectul “Young Europeans fee-
ling at home in Oas Land” în
Negrești Oaș. Proiectul găzduiește
40 de tineri cu vârste cuprinse
între 15 și 22 de ani din Bulgaria,
Ungaria, Polonia și țara gazdă,
România. “Young Europeans fee-
ling at home in Oas Land” își pro-
pune cunoașterea, conservarea și
promovarea tradițiilor din Țara
Oașului, una dintre puținele zone
care își păstrează nealterate obice-
iurile, urmărind totodată creșterea
interesului tinerilor față de cul-
tura, tradițiile, obiceiurile,
meșteșugurile și mâncarea
tradițională. De asemenea, proiec-
tul are ca scop ridicarea gradului
de conștientizare a importanței
unei vieți active implicate în folo-

sul comunității, în contextul
interculturalității europene. În ca-
drul proiectului, tinerii vor parti-
cipa la ateliere unde vor deprinde
abilități în practicarea unor
meșteșuguri tradiționale (ateliere
de olărit, pictură pe piatră și lemn,
împodobirea clopului oșenesc, îm-
pletituri de nuiele, dansuri
tradiționale), abordând tradițiile
ca element de identitate și având
ocazia de a împărtăși obiceiuri po-
pulare din ţările de proveniență.

Implicarea tinerilor în
viața comunității se va produce
prin interacțiunea cu locuitorii
din zonele Certeze, Negrești-Oaș,
Săpânța, Sighet și Baia Mare.
“Asociația pentru Sprijin și Dez-
voltare Comunitară Țara Oașului”
este o organizație de tineret din
Negrești Oaș-Tur, care ființează pe
lângă Parohia Ortodoxă Romană
Tur, având ca membrii voluntari

tineri ai parohiei și comunității
din Tur iar ca și coordonator pe
preotul Radu Vasile Rusu.
Asociația are ca scop promovarea
și desfășurarea de activități și pro-
iecte de educație nonformală ce
urmăresc pregătirea, formarea și
dezvoltarea continuă a tinerilor

în vederea atingerii obiectivelor
lor personale și profesionale. Pe
lângă acestea, asociația își pro-
pune dezvoltarea unor proiecte
care să vizeze participarea tineri-
lor la activități culturale, diverse
manifestări artistice,
îmbunătățirea dialogului civic și

creșterea rolului tinerilor prin
activități culturale, cultură și
tradiție locală, națională și euro-
peană. “Young Europeans feeling
at home in Oaș Land” este un
proiect finanțat prin programul
Erasmus+.

Florin Dura

Tineri din Europa învață tradițiile din Țara Oașului
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Premierul Ponta a trans-
mis, luni, la Beijing, un
mesaj de încredere în ca-

pacitatea tehnică a companiilor
chineze şi în proiectele acestora
în România, arătându-se con-
vins că următorii zece ani vor
avea rezultate mult mai con-
crete şi se vor dovedi mai fruc-
tuoşi pentru relaţia dintre
România şi China.

Premierul Ponta a avut o
serie de discuţii cu omologul său
chinez, li Kekiang, în cadrul vi-
zitei oficiale la Beijing , unde a
fost primit cu onoruri militare şi
unde a fost însoţit de miniştrii
liviu Dragnea, Daniel Constan-

tin, ioan Rus şi Constantin niţă.
În cadrul conferinţei comune
susţinute de cei doi premieri,
Victor Ponta a mulţumit părţii
chineze pentru sprijinul acordat
investiţiilor de către companii
din China în domeniile energiei,
agirculturii şi infrastructurii. 

“România are încredere
în nivelul tehnologic pe care
companiile chineze îl deţin deja
şi în competitivitatea proiectelor
pe care le desfăşurăm împreună
în domeniul energiei, în dome-
niul infrastructurii şi al agricul-
turii”, a spus prim-ministrul
Ponta.

el a subliniat că şi nive-
lul schimburilor comerciale bila-

terale, care a înregistrat anul tre-
cut circa 4 miliarde de dolari, a
crescut la jumătatea anului cu-
rent cu 30%. Ponta a pus acest
lucru şi pe seama îmbunătăţirii
sistemului de vize, în special pen-
tru oamenii de afaceri, subliniind
că România a modernizat secţia
consulară de la Beijing şi face
eforturi pentru reluarea cursei
aeriene directe Bucureşti-Beijing.

la rândul său, premierul
chinez li Kekiang a arătat că tre-
buie folosite toate oportunităţile
de colaborare în domeniile ener-
giei, infrastructurii şi agricultu-
rii, subliniind că nivelul
schimburilor comerciale bilate-
rale trebuie să crească.

Ponta, la Beijing: 
Vom vedea 10 ani mult mai fructuoşi pen-
tru parteneriatul dintre România şi China
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

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

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

Locul ideal în care 
puteţi comanda torturi 

pentru diverse 
aniversări, nunţi,

botezuri etc.
Telefon 

0261-722000

Este un loc în care 
eleganţa şi 

rafinamentul 
vă vor surprinde 
în mod plăcut.

Cofetăria “Daniel”

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

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

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 
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Veste proastă pentru
sătmăreanul Gardoş
Florin Gardoş are şanse din ce în ce
mai mici să prindă echipa la
Southampton. Fostul stelist devine
a treia opţiune pentru postul de
fundaş central, după ultimul trans-
fer al englezilor. Deşi Ronald Koe-
man declara după transferul lui
Gardoş că nu mai are nevoie de
fundaşi, Southampton a ajuns la o
înţelegere cu internaţionalul bel-
gian Toby Alderweireld. Fundaşul
lui Atletico Madrid a mai fost dorit
de Sunderland şi Newcastle, dar a
ajuns la o înţelegere cu Southamp-
ton. Gardoş devine astfel a treia
opţiune, după fundaşul belgian şi
Jose Fonte, care este şi căpitanul
echipei. Toby Alderweireld a jucat
în această vară la Campionatul
Mondial din Brazilia alături de
echipa Belgiei.

Poker
Sătmăreanul Vlad
Darie a făcut senzaţie
la Barcelona
Sătmăreanul Vlad Darie face
senzație în turneele europene și on-
line de poker. Sătmăreanul nostru
s-a clasat pe locul II la European
Poker Tour Barcelona și a reușit să
încaseze un premiu de peste
100.000 de euro. Încheiat în urmă
cu trei zile, festivalul PokerStars
European Poker Tour Barcelona a
oferit o gamă imensă de turnee, în
tot felul de formate și pentru tot
felul de bugete. Chiar dacă în Main
Event nu am avut niciun reprezen-
tant în top 100, românii au fost
totuși la înălțime în mai toate
turneele, reușind să câștige premii
peste premii la toate mizele, pentru
un total de 222.314€. Cel mai
mare succes a fost semnat de Vlad
Darie, un jucător care de doi ani
face senzație în turneele europene
și în turneele online de calibru.
Într-un side-event No Limit
Hold’em cu 425 de jucători și in-
trare de 2.200€, Darie a reușit să se
claseze pe locul al doilea și să în-
caseze un premiu de 100.600€.
Românul a fost învins în heads-up
de renumitul Dan Smith
(159.500€). De remarcat însă că
evenimentul a avut mulți
profesioniști cu palmarese impre-
sionante și la aceeași masă finală s-
au mai găsit Anton Wigg (locul 3,
72.190€) sau Toby Lewis (locul 4,
57.300€). Alte două rezultate ex-
celente au fost semnate de Valentin
Cristea și Vlad Cojocariu, în Main
Eventul Estrellas de 1.100€, inclus
în programul EPT. Cristea s-a
clasat pe 11 și a încasat 25.794$, iar
Cojocariu a luat 20.611€ pentru
locul 14. 

Flash InfoFlash Info
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Vacanţa s-a încheiat şi pen-
tru baschetbalistele de la
CSM Satu Mare. Cu un

nou antrenor şi staff tehnic, 11
sportive au efectuat ieri primul
antrenament oficial după pauza
competiţională.

Pe lângă sportive au fost
prezenţi preşedintele Valer Neagu,
preşedintele secţiei de baschet,
Florin Mureşan, antrenoarea Adri-
ana Pricop, secunda Lavinia
Năstruţ, directorul tehnic Iulian
Sin şi preparatorul fizic Gheorghe
Fulop. În această săptămână antre-
namentele se vor axa pe o bună
pregătire fizică, urmând ca între
11 şi 14 septembrie echipa
sătmăreană să dispute mai multe
meciuri amicale.

Pe 11 fetele se vor deplasa
la Arad, pentru un amical cu
ICIM, iar din 12 vor participa la
un turneu în Timişoara, unde mai
participă echipa gazdă, dar şi o
formaţie din Serbia.

La început de drum,
Adriana Pricop şi-ar dori ca echipa
să intre în play-off-ul Ligii
Naţionale. “Sper să facem treabă
bună la echipă şi să reuşim să
terminăm sezonul în primele opt.
Cu străinele încă nu am apucat să
stau de vorbă, dar cu siguranţă vor
aduce un plus echipei“, a comple-
tat Pricop.

Aşadar, la primul antre-

nament au fost prezente
sătmărencele Eniko Laza, Flavia
Ferenczi, Renata Szmutku, An-
dreea Orosz (Olah), junioarele
Diana Moldoveanu, Valentina
Bolba, Andra Neşte şi Teodora
Vasile, Andreea Pop, Stephanie
Sension şi Toccara Ross.

A lipsit motivat Bianca
Voica, aceasta având de susţinut

nişte examene, iar Ashley Adams
urmează să ajungă joi din Amer-
ica.

La prima vedere echipa
poate să se bată cu echipele din
Liga Naţională, mai ales că toate
formaţiile au loturi echilibrate,
poate chiar mai multe străine. Şi
aici nu punem în calcul Arad,
Târgovişte sau Sepsi, principalele

candidate la câştigarea titlului în
sezonul 2014-2015.

CSM-ul va debuta în
noul sezon în Cupa României pe
20 septembrie cu Rapid, returul
urmând să aibă loc pe 23 a lunii. În
campionat, prima partidă va avea
loc pe 27 septembrie, când CSM-
ul va primi vizita celor de la
Craiova.

DAniel ChioreAn

BASCHET

Primul antrenament oficial al CSM-ului
811 jucătoare au fost prezente la sala LPS

TENIS DE MASă
Helga Dari, în primele 32 de
sportive din Europa

Recent a avut loc Campi-
onatul European de tenis de masă
destinat minicadetelor, care s-a
desfăşurat în localitatea franceză
Schiltigheim-Strasbourg.

La categoria celor născuți
în 2002, țara noastră a fost
reprezentată de trei sportive printre
care și Dari Helga din Carei.

La startul competiției s-au
aliniat 600 de sportive din toată Eu-
ropa.

Pentru a se califica pe tabloul
principal de 32, fiecare sportivă a fost
nevoită să treacă de grupe.          În
primul stagiu, Helga a învins-o pe

franceza Launay Nina cu 3-0 și pe
Menko Veronika din Ungaria, cu
scorul de 3-1, calificându-se de pe
locul I din grupă.

În stagiul al doilea Dari Helga a
pierdut în fața lui Caraulnina Vlada
din Moldova, scor 3-2 și a învins-o
pe Kovačec Ana din Slovacia.

În stagiul al treilea, Helga a
obținut o victorie în fața sportivei
Matos Maria din Portugalia cu
scorul de 3-0 și a pierdut în fața lui
Lutz Caneli din Franța cu scorul de
3-1, calificându-se pe tabloul princi-
pal de 32.

În urma acestor rezultate,

sportiva din Carei a fost singura din
România calificată în primii 32,
unde a întâlnit-o pe Lei Duan din
China, pierzând însă în fața acesteia,
cu 3-0.

În final, Helga s-a clasat pe locul
25 obținând următoarele rezultate:
1-3 cu Cok Isa (Franța)
3-2 cu Menko Veronica (Ungaria)
3-0 cu Costa Ana (Portugalia)

Deplasarea sportivei și a
antrenorului acesteia, Podoba
Mircea, a fost finanțată de către
Consiliul Local Carei. Cei doi
mulțumesc pe această cale pentru
sprijinul acordat.

PRELIMINARII C.E. 2016
Cu ei ne batem în Grecia

Victor Piţurcă a anunţat
lotul pentru prima partidă din
cadrul preliminariilor Campionat-
ului European din 2016, contra
Greciei, programată duminică, 7
septembrie, de la ora 21:45.
Căpitanul celor de la Piatra Neamţ,
Vlad Achim, este surpriza
selecţionerului. Budescu şi Enache,
chemaţi la naţională după un în-
ceput excelent de sezon la Astra.
Exclus de la Petrolul, Hoban se
regăseşte pe lista celor 23 de
jucători ai lui Victor Piţurcă. La 28
de ani, Andrei Prepeliţă, mijlocaşul

Stelei, debutează şi el la naţională.
Echipa naţională începe o nouă
campanie de calificare la un turneu
final. Primul meci este cu Grecia,
naţională care în urmă cu doar
câteva luni s-a interpus între Cam-
pionatul Mondial şi o participare a
României la acesta. În vederea aces-
tei partide, potrivit frf.ro,
selecţionerul a convocat următorul
lot de jucători: 
Portari: Costel Pantilimon (Sun-
derland), Ciprian Tătăruşanu
(Fiorentina), Silviu Lung Jr.
(Astra)

Fundaşi: Srgian Luchin (Steaua),
Gabriel Tamaş (Watford), Vlad
Chiricheş (Tottenham), Dorin
Goian (Asteras), Cosmin Moţi
(Ludogoreţ), Dragoş Grigore
(Toulouse), Răzvan Raţ (PAOK),
Constantin Grecu (Dinamo)
Mijlocaşi: Mihai Pintilii (Al
Hilal), Gabriel Torje (Konyaspor),
Alexandru Maxim (Stuttgart),
Andrei Prepeliţă (Steaua), Ovidiu
Hoban (Petrolul), Gabriel Enache
(Astra), Constantin Budescu
(Astra), Vlad Achim (Ceahlăul)
Atacanţi: Bogdan Stancu (Gen-

clerbirligi), Ciprian Marica
(Konyaspor), Alexandru Chipciu
(Steaua), Claudiu Keşeru
(Steaua).

Victor Piţurcă a demon-
tat zvonurile apărute în ultimele
zile în legătură cu o posibilă ple-
care a sa în Arabia Saudită, la Al
Ittihad. Selecţionerul României a
precizat într-o conferintă de presă
ţinută luni că şansele ca el să
părăsească echipa naţională sunt
de "sub 1%" şi că nu a fost în con-
tact cu vreun oficial al formaţiei
respective.



Sport Gazeta de Nord-Vest    

Încă un gol pentru
Bicfalvi
Mijlocaşul careian Eric Bicfalvi a
marcat un gol în partida pe care
echipa sa, Volin Luţk, a câştigat-o,
duminică, în deplasare, cu scorul de
2-1 (1-0), în faţa formaţiei zoria
Lugansk, în etapa a V-a a campi-
onatului ucrainean. Bicfalvi, care a
jucat tot meciul, a înscris în minutul
6. Celălalt gol al învingătorilor a fost
reuşit de Memeşev, în minutul
90+1. Mijlocaşul Florentin Matei a
evoluat şi el toate minutele la Volin
Luţk. Pentru zoria Lugansk a mar-
cat Karavaev, în minutul 76.

Rusescu se întoarce
“acasă“
Steaua a reuşit un nou transfer de
marcă, după împrumuturile lui
Paul Papp şi Alexandru
Bourceanu. Conform Digi Sport,
Raul Rusescu şi-a dat acordul să
revină în tricoul campioanei, sub
formă de împrumut pentru un an.
Conform sursei citate, ultimele
negocieri s-au purtat luni
dimineaţă, iar golgheterul
României din sezonul 2012-2013
a acceptat condiţiile trupei din
Ghencea. Rusescu va juca până în
vară, iar campioana îi va suporta
o parte din salariul încasat la
Sevilla, cifrat la aproximativ
450.000 de euro. 21 de goluri a
marcat Rusescu în Liga 1 în se-
zonul 2012-2013, când a cucerit
titlul de golgheter al României. În
vârstă de 26 de ani, Rusescu ple-
case de la Steaua la finalul sezonu-
lui 2012-2013, când Sevilla a
plătit 2.2 milioane de euro pentru
transferul său. Golgheterul Ligii
1 din urmă cu două sezoane (cu
21 de goluri) nu a reuşit însă se se
impună la noua echipă, iar în
iarna lui 2013 a fost împrumutat
în Portugalia, la Braga. Aici a
evoluat de 20 de ori şi a înscris 8
goluri, însă nu a fost suficient
pentru a-i convinge pe oficialii
Sevillei că merită o şansă în noul
sezon. 41 de goluri a marcat Rus-
escu în tricoul Stelei, în perioada
2011-2013. La Steaua, Rusescu a
evoluat de 89 de ori în toate
competiţiile, în perioada 2011-
2013, şi a înscris 41 de goluri,
fiind cel mai eficient atacant al
campioanei din ultimii ani.
Revenirea lui Rusescu reprezintă
a treia mutare făcută de Steaua în
ultimele zile, după ce şi fundaşul
Papp şi fostul căpitan Bourceanu
au fost convinşi să joace în
Ghencea sub formă de împrumut.
2,2 milioane de euro a încasat
Steaua pentru transferul lui Rus-
escu în vara lui 2013. Vârful
revine acum gratis în Ghencea,
sub formă de împrumut.
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LIGA A 4-A DE ELITă : VETIŞ-BOTIz 2-2

Ivasuc, eroul Botizului
8Portarul oaspeţilor a apărat senzaţional şi a adus un punct celor de la Sportul

LIGA A IV-A
Meci întrerupt în minutul 80 la jocul Crucişor-Păuleşti

meci extrem de disputat la
Vetiş în prima etapă a
ligii a 4-a de elită. Vi-

itorul şi sportul Botiz au încheiat
la egalitate, 2-2, după un joc în care
portarul oaspeţilor, liviu Ivasuc, a
făcut minuni între buturi.

Oaspeţii au început exce-
lent şi profitând de ziua catastrofală
a portarului de la Vetiş, Miclea, au
reuşit să înscrie de două ori în
minutele 7 şi 8. Noţigan a deschis
scorul cu un şut de la mare distanţă
iar peste un minut Jula l-a păcălit şi el
pe Miclea cu o execuţie la colţul lung.

Antrenorul Vetişului,
Dorin Ţuţuraş face, logic, prima
schimbare şi după 20 de minute
schimbă portarul, pe Miclea cu Nagy.

Vetişul începe cursa de
urmărire şi până la pauză oamenii lui
Ţuţuraş aveau să şi egaleze. Kalacsai
şi Negru în minutele 30 şi 40 au mar-
cat pentru gazde iar publicul destul
de numeros cocoţat pe dig a început
să spere într-o victorie a favoriţilor.

Repriza a doua s-a jucat
într-o singură direcţie... spre poarta
Botizului. Gazdele au ratat ocazie
după ocazie iar portarul Liviu Ivasuc
s-a dovedit a fi un soi de Omul
Păianjen. 

„Aşa ceva n-am mai întâl-
nit. A scos cel puţin opt goluri ca şi
făcute” avea să spună la final
preşedintele Vetişului, Nicolae
Chirilă. Mai mult , în minutul 80 Iva-
suc a apărat şi penalty-ul acordat de
centralul Gavrilescu. Toma a tras slab

şi pe centru iar Ivasuc a blocat şi a
adus primul punt în elită pentru
Sportul Botiz.

„E un punct muncit. Felicit
echipa şi mai ales portarul pentru
evoluţie. Avem nouă jucători noi şi
încă mai avem de muncit” a spus la
final Nelu Donca, antrenorul celor
din Botiz.

Trebuie menţionat că la
Vetiş am văzut două echipe de „elite”
iar terenul a arătat ca unul de
”judeţ”...Iar acest lucru a încurcat clar
echipa gazdă , care a avut probleme
serioase la construcţie din cauza
denivelărilor!

Au arbitrat excelent Dan
Gavrilescu, Cristian Pop şi Ilie Bura.

Vetiş - Miclea - Moldovan, Toma,
Batfalschi, Negru, Horvath,
Mureşan, Ursan, Istrate - Nemeth,
Kalocsai. Rezerve - Nagy, Ţuţuraş,
Pal, Mariţa, Pop, Nagy, Oros.
Botiz - Ivasuc - Kiralyi, Moldovan,
Tar, Socaci - Srepler, Varga, Jula,
Noţigan - Giurgiuman, Lakatos.
Rezerve-Mureşan, Stan, Nistor, San-
dor, Rusu, Aranyos, Gerus.

Altfel, în prima rundă am
avut parte de câteva rezultate intere-
sante.

Turul Micula s-a impus cu
3-1 în faţa Luceafărului din Decebal,
echipă considerată favorită la titlu.
Doba lui Ionescu a câştigat cu 2-0 la
Beltiug iar Talna a făcut instrucţie cu

nou promovata Cetate 2010 Ardud,
scor 6-1.

Din etapa a doua partidele
vor începe la ora 15 juniorii şi 17 se-
niorii.

rezultatele primei etape:
Schwaben K. Cămin - Gloria Moft-
inu Mare 4-2
Unirea 08 Tăşnad - Someşul Oar 
2-5
Viitorul Vetiş - Sportul Botiz 2-2
Ştiinţa Beltiug - Voinţa Doba 0-2
Turul Micula - Luceafărul Decebal
3-1
Recolta Dorolţ - Olimpia 2010 SM
- amânat
Talna Oraşu Nou - Cetate 2010
Ardud 6-1

FlorIn mureşan

LIGA A V-A
Trei partide cu probleme în prima rundă

Şi Liga a V-a a debutat la
sfârşitul săpămânii care tocmai s-a
încheiat. Trei partide nu s-au jucat
sau au fost întrerupte la startul
eşalonului. La Ghenci, în minutul
32 al partidei cu Supur, jocul a fost
întrerupt, la scorul de 2-0 pentru
gazde. FC Certeze nu s-a prezentat
la meciul cu Bercu, astfel gazdele
vor câştiga partida la masa verde.

Un alt joc care nu a mai avut loc a
fost cel dintre Speranţa Halmeu şi
Înfrăţirea Tarna Mare, pentru că
echipa vizitatoare nu a avut în
legitimaţii viza medicală. În plus,
meciul Sătmărel-Hodod a fost
amânat. Rezultatele primei etape
sunt următoarele:

seria a
Tiream – Căuaş 3-2

Marna – Craidorolţ 5-0
Ghenci – Supur 2-0 (întrerupt în
minutul 32)
Sătmărel – Hodod - amânat
Etapa viitoare: Cauas – Marna,
Craidorolt- Ghenci, Supur – Sat-
marel, Hodod – Tiream.

seria B
Dari Lipau – Viile Satu Mare 1-0
Speranţa Halmeu – I. Tarna Mare

3-0 (lipsă viză medicală)
Unirea Bercu - FC Certeze 3-0
(neprezentare oaspeţi)
V. Dumbrava – Recolta Dorolţ II
2-2
Egri Sasok Agriş - a stat
Etapa viitoare: Viile SM – Agriş,
Tarna Mare – Lipau, Bercu –
Halmeu, Dorolt II – Certeze,
Dumbrava sta.

În week-end-ul care s-a
încheiat, în Liga a IV-a s-a jucat
prima etapă din seria A şi a doua
din seria B. În prima serie
Cărăşeul nu s-a prezentat la
Negreşti şi mai mult ca sigur va
pierde meciul la masa verde. La
Crucişor, în minutul 80, echipa
din Păuleşti a părăsit terenul de
joc după ce un jucător al echipei
vizitatoare a fost eliminat. Cei
din conducerea echipei au con-
siderat că eliminarea a fost
injustă şi au retras echipa de pe
teren.

În seria B, după două
etape Frohlich Foieni este lider,
fiind singura echipă cu maxim
de puncte, şase. Podiumul este

completat de Crasna Moftinu
Mic şi Stăruinţa Berveni.
Lucăceni, Pişcolt şi Santău sunt
echipele care până în acest mo-
ment nu au reuşit să strângă nici
un punct.

Iată rezultatele:
seria a

Ugocea Porumbeşti-Arsenal
Vetiş - amânat
Energia Negreşti - Someşul
Cărăşeu 3-0 (neprezentare)
Prietenia Crucişor - Unirea
Păuleşti 3-2 (întrerupt în minu-
tul 80)
Someşul Odoreu - AS Livada 
2-2
Victoria Apa - Voinţa Babţa 8-0
Dacia Medieşu Aurit - Voinţa

Lazuri 5-0
Etapa viitoare: Livada – Apa,
Babta – Lazuri, Medies –
Odoreu, Vetis – Crucisor,
Paulesti – Negresti, Caraseu –
Porumbesti 

seria B
Victoria 2008 Carei - Ciumeşti
1-2
Santău – Căpleni 0-1
Lucăceni – Foieni 2-4
Sanislău - Urziceni 0-0
Moftinu Mic - Pişcolt 5-3
Petreşti - Domăneşti 2-2
Berveni – Andrid 2-1
Etapa viitoare: Vulturii Santău
- Stăruinţa Berveni, Fortuna
Căpleni - Viitorul Lucaceni,
Frohlich Foieni - Recolta

Sanislău
Kneho Urziceni - Victoria 2008
Carei, Schamagosch Ciumeşti -
Crasna Moftinu Mic

Unirea Pişcolt - Victoria Petreşti
Olimpia Domăneşti - Real An-
drid

Daniel C.

Clasament
1.Frohlich Foieni 2 2 0 0 6-3 6
2.Crasna Moftinu Mic 2 1 1 0 7-5 4
3.Stăruinţa Berveni 2 1 1 0 4-3 4
4.Fortuna Căpleni 2 1 1 0 3-2 4
5.Recolta Sanislău 2 1 1 0 2-1 4
6.Kneho Urziceni 2 1 1 0 1-0 4
7.Real Andrid 2 1 0 1 5-3 3
8.Victoria 2008 Carei 2 1 0 1 4-4 3
9.Schamagosch Ciumeşti 2 1 0 1 3-3 3
10.Olimpia Domăneşti 2 0 2 0 4-4 2
11.Victoria Petreşti 2 0 1 1 3-6 1
12.Vulturii Santău 2 0 0 2 1-3 0
13.Unirea Pişcolt 2 0 0 2 5-8 0
14.Viitorul Lucaceni 2 0 0 2 2-5 0



SOCIETĂŢI

l S.A. Petreşti, cu sediul în judeţul Satu Mare,
comuna Petreşti, anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul - Amenajarea unor
silozuri de cereale la S.A. Petreşti, propus a fi
amplasat în localitatea Petreşti, comuna Petreşti,
str. Vezendiu, jud. Satu Mare. Informaţiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare,
str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B şi la sediul titula-
rului, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30, vi-
neri 8-14. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Satu Mare.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut persoană care să stea cu un bătrân în
comuna Târşolţ. Ofer cazare şi mâncare. Tele-
fon 0753-368089
l Angajăm barmană în Carei. Telefon:
0751459610
l Angajez tineri absolvenţi universitari, pro-
moţia 2014 (care nu au fost încă angajaţi). Te-
lefon: 0748326910
l Angajez urgent agent de vânzări în jud.
Satu Mare cu experienţă în vânzări produse ali-
mentare. Ofer salariu atractiv şi maşină. Relaţii
la telefon 
l SC DACAR MOTOR SRL Carei anga-
jează 2 persoane pentru atelier pompe injecţie.
Telefon: 0744496207
l Angajăm secretară, instalatori, frigoteh-
nişti. Telefon 0751125475
l Angajăm şoferi categoria B-C şi agent de
mercantizare in Carei. Telefon: 0735803105
l Firma de topografie din Carei angajează
persoană tânară cu cunoştinţe de limba ma-
ghiară-romană, pentru teren şi birou. Autotu-
rism şi permis de categoria B avantaj. Telefon:
0742355492
l Angajăm barman-ospătar în Carei. Tele-
fon: 0723718385
l Caut cosmeticiană cu experienţă. Tel.
0722-957772.
l Caut o femeie care să se ocupe de spălatul
şi de călcatul hainelor. Informaţii suplimentare
la telefon 0261730102. 

MATRIMONIALE

l Pensionară caut partener. Telefon
0757856349

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: construc-
ţii, electricieni auto, înfrumuseţare, alimentaţie,
turism, ISCIR, SSM, PSI, mediu, agent securi-
tate. www.fundatiaapt.ro; 0784-238730, 0744-
437105.
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327

CITAŢII

l Numita Crişan Maria, cu ultimul domici-
liu cunoscut în Tăşnad, str. Ştefan cel Mare nr.
80, este chemată în judecată de Illes Ileana, pe
data de 08.09.2014, ora 8, la Judecătoria Carei,
dosarul nr. 456/218/2014 având ca obiect,
prestaţie tabulară.

l Podac Ioan, reclamant în dosar
nr.1252/266/2013 al Judecătoriei Negreşti Oaş
chem în instanţă pentru termenul de judecată
din data de 11.09.2014, având ca obiect
prestaţie tabulară, pe pârâţii Moiş Maria soţia
lui Moiş Tămaş, Moiş Demeter al lui Peter
Vaszil, Moiş Peter a lui Peter Vaszil, Moiş Gy-
orgy a lui Peter Vaszil, Moiş Anasztazia a lui
Peter Vaszil, Moiş Gergely a lui Peter Vaszil,
Moiş Flori soţia lui Moiş Iuon, Moiş Gheorghe
a Petri Vasil, Moiş Grigor a Petri Vasil, Moiş Du-
mitru, Moiş Ileş a lui Peter Vaszil, Moiş Cecilia,
Podac Mihaly.

PIERDERI

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane in Germania-Austria.
Telefon: 0743132885
l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii. Te-
lefon 0741-921789, 0770-592195.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balas-
tru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier, orice,
la cererea clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la pre-
ţuri convenabile. Telefon 0745-049715.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t, 6,5 t şi
cisternă 11.800 l, de la 0,8 euro/km. 0756-
622682.
l Transport persoane Germania, Spania, Li-
sabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-
stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la
destinaţie. Execut tractări în şi din străinătate.
Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t,
în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-
450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714. 
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Filmez nunţi. 0743-612415.
l Proiectare în construcţii. Arhitectură,
structură şi instalaţii. 0756-777470.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane android, ta-
blete, instalare navigaţie iGO 2014. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La nevoie-
deplasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu
toate aparatele cu harta pentru maşină mică, ca-
mion. Telefon 0740-774201.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimensiuni
de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domi-
ciliul clientului  Telefon  0743889102.
l Facem curăţenie în poduri, beciuri, garaje
contra bani sau obiecte. 0748-311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Ex-
perienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip.
Telefoane  0744-238243, 0361-421142, 0744-
590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Tele-
fon 0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

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

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

Spatiu comercial P+E situate in Satu Mare,
str.Fabricii, nr. 82, jud. Satu Mare, functional:
Parter: magazie, bar, grup sanitar, hol, casa
scarii si etaj: sala de consumatie, bucatarie,
grup sanitar, suprafata utila totala: 192,72
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 juri-
dic cumparare la pretul de 53.424 euro.

Imobil –constructie (carmangerie) situat in
Satu Mare, str.Depozitelor, nr.21, inscris in
CF 53548 Satu Mare, nr. cadastral 6542/10
si dreptul de folosinta asupra terenului in su-
prafata de 250 mp din terenul in suprafata
totala de 500 mp aflat in proprietatea Statu-
lui 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 terenu-
lui aflat in proprietatea Statului 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 in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud. Satu
Mare 

mobilier si aparatura birotica
scule si utilaje (atelier reparatii auto)
piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud. Satu
Mare
�    Diverse piese de schimb auto pret de stri-
gare 48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud. Satu
Mare
�     Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud. Satu

Mare
�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200
lei.

Apartament cu 3 camere si dependinte cu
destinatie spatiu comercial, situat in Negresti
Oas, Aleea Crinului, bl.D8/2, Parter, inscris
in CF 100310-C1-U1 top.8/4/2, pret de
strigare 27.000 euro
Spatiu comercial –magazin supermarket si-
tuat in Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 198,
jud Satu Mare, inscris in CF 100309 top
883/3a si 883/4a, pret de strigare 153.000
euro
Cabana Turisor S+P+2 situata in Negresti
Oas, str Vraticel fn (km 9), extratabulara,
pret de strigare 27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, can-
tar, vitrine frigorifice, mobilier comercial, hi-
drofor, masina taiat paine, casa de marcat)

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

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

Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt, pret de strigare
48.690 euro
Constructii agricole dezafectate,  proprietate
extratabulara, pret de strigare 115.871 lei
Instalatie electrica transformator 100 kva,
pret de strigare 64.986 lei

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

casa (cu drept de folosinta asupra terenului
100 mp) situata in Satu Mare B-dul Closca,
nr. 58, inscrisa in CF 8457 Satu Mare, cadas-
tral 4267/16, pret de strigare 15.035 euro
autoturism OPEL VECTRA, anul fabrica-
tiei 1992, nr.circ SM –O3-FMR pret de stri-
gare 480 euro
stoc echipamente, piese pentru calculatoare
si periferice 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, saptamanal, în fiecare zi de joi, ora
14:00, la sediul lichidatorului INSOLV EX-
PERT SPRL  din Satu Mare, str Ham Janos,
nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie
publică dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi
pentru aceleaşi bunuri sau prin negociere di-
rectă, dacă există un singur ofertant. 
In situatia in care la prima sedinta de licitatie,
pentru oricare din bunurile de mai sus, se va
face oferta de cumparare la pretul de vanzare
stabilit prin raportul de evaluare, acestea vor
fi adjudecate acelui ofertant la pretul din ra-
portul de evaluare. Plata pretului se face in
lei la cursul BNR leu/euro din ziua adjude-
carii bunurilor. 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu in-
clud TVA.

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

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

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

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

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

Pierdut Certificat Constatator Kovacs Sza-
bolcs PFA. Se declara nul. 02.09.2014

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

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

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

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

S.C. AURORA S.A. Satu Mare
angajează

ospătari, bucătari
condiţii: studii de specialitate

personal de întreţinere policalificat 
(tâmplar, instalator sanitar)

condiţii: calificare tâmplar, instalator

Cererile se depun până în data de 12.09.2014.
Informaţii la telefon 0261714199.

VEXANO SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Neajlov nr. 6/70, în calitate
de proiectant, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere conductă dis-
tribuţie gaze naturale” propus a se amplasa în municipiul Carei, str. Mihai
Viteazul, titular ALCEDO SRL. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân  nr. 8/B
şi la sediul proiectantului, tel. 0361.408.170 sau 0721.299.045 în zilele
de luni-joi între orele08.00 -16.30, vineri între orele 08.00 -14.00.  Ob-
servaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Satu Mare. 

Hotel Violeta 
din Staţiunea Jupiter

te cheamă la mare
acum la sfârşit 

de sezon! 

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

Pentru informatii contactati agentia
Aurora la nr. de  tel  0730713554.
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l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.

TERENURI

l Vând 5 ari de gradina, casuţă cu mansardă,
terasă, pivniţă şi pomi fructiferi în Bercu Roşu.
Telefon 0261734972
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând teren 10 ari pe str.Petre Ispirescu. Te-
lefon 0740634814
l Vând parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
zona DARA-DIANA. 1.200 euro/ar negocia-
bil. Telefon 0742763592
l Vând teren intravilan în cartier de case noi,
8 ari, 16 m front, utilităţi: curent, apă, gaz, la
şosea. Preţ - 900 euro/ar. Telefon 0747-601130.
l Vând 71 ari str. Dara, la 150 m de ultimele
case şi utilităţi, construibil sau parcelabil, preţ -
25.000 euro. 0745-698536.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700
mp în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul
principal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi
apă pe teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal
pentru loc de casă sau hale industriale. Preţ 25
000 euro, negociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei. Te-
lefon 0740-634814.
l Vând grădină cca 650 mp, str. Victoriei din
Bercu Roşu - zona ştrand, preţ informativ -
1600 euro/ar, negociabil. 0361-420692, 0770-
643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate
utilităţile, la strada principală în Vetiş, după Uni-
carm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând casă de lemn, locuibilă, cu apă şi cu-
rent, lângă ştrand, cu 7 ari. 0770-467713, 0361-
413888.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan şi docu-
mentaţie proiect cu fonduri europene măs. 121.
Telefon 0745-855032.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000
euro. 0748-536127.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan - Drumul
Careiului, cu pomi fructiferi. Telefon 0745-
039506.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispirescu, cu
18  front, preţ - 15.000 euro. Telefon 0745-
330184.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10
ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, extravilan.
Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă, cu-
rent, iluminat public, drum pietruit, proiect de
canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă mansar-
dată, terasă, pivniţă şi pomi fructiferi. 0261-
734972.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă
de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro.
Informaţii telefon 0770-889.170.

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere la parter, str.
Oituz 21. Preţ 19.000 euro negociabil. Telefon
0770645951
l Vând apartament 2 camere, 90 mp, 3 ni-
vele, bloc nou. Etaj 1-2 în asociaţie. Telefon
0745330184
l Vând apartament cu 2 camere, etajul 2, în
Micro 15. Telefon 0740788506

l Vând apartament cu 2 camere, la parter, pe
str. Cloşca. Telefon 0740788506
l Vând apartament cu 2 camere in Micro 16,
etajul 4. Îmbunatatiri. Telefon 0744646285
l Vând apartament 2 camere, cu balcon, vedere
spre parc, intrare  în curte cu maşina, etaj I. Telefon
0740-148776.
l Vând apartament 2 camere, 50 mp, pe str.
Botizului, preţ informativ - 20.000 euro. 0757-
521222.
l Vând apartament 2 camere din cărămidă, pe
Mirceşti. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere, bloc cu
acoperiş, centrul vechi, str. Corvinilor 32. Telefon
0745-325900.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la parter pe
Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55 mp,
et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semide-
comandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ
- avantajos. 0754-060699.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III,
la preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,
nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 mi-
nute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi
Programul “Prima Casă”, fără intermediari. Infor-
maţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, aco-
periş izolat, finisat, centrală termică, geamuri ter-
mopan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decomandate,
din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu Pop, bl.
45. Telefon 0722-872270 sau 0771-566269. Preţ
23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere, etajul 4, cu aco-
periş, gresiat, faianţat, parchet laminat, microcen-
trală, mobilă de bucătărie la comandă. Telefon
0747634814
l Vând apartament 3 camere, etajul 2 in Micro 17.
Pret 38.000 negociabil. 0770314263 sau 0753763139
l Vând apartament de 100 mp în casă, 3 ca-
mere + bucătărie + 2 camere demisol, gradină 2,5
ari + garaj. Zona Ştrandului Bercu Roşu. Preţ
70.000 euro negociabil. Telefon: 0742763592
l Vând apartament 3 camere semi-decoman-
dat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ informativ
35.000 euro negociabil. Telefon 0722508613 sau
0770568504
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4, Micro
17. Telefon 0361418622, 0741601463.
l Vând apartament 3 camere, 107 mp, Centrul
Nou, 46.000 euro. 0752-505803.
l Vând apartament M17, etaj IV, 3 camere,
parchet laminat, gresiat, faianţat, microcentrală,
semimobilat, decomandat, cu acoperiş. Telefon
0740-634814.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi
II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie, loc
de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat şi
utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel.
0740-567603.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Carpaţi II,
etajul 2, 3 balcoane, 2 bai decomandate, cu par-
chet/gresie/termopane/beci şi centrală termincă.
Suprafaţa totala 110 mp. Preţ 49.999 euro. Infor-
maţii la telefon 0753532642
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon : 0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe Inde-
pendenţei, finisat, două băi, microcentrală, beci
100 mp. Preţ 42500 euro. Tel. 0745789043  sau
0742583153.
l Vând apartament 4 camere modernizat, etaj
1, M 17, telefon 0743-038446
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept in-
termediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu aparta-
ment cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă nelocuibilă cu bucătărie de vară şi
şură în satul Ruşeni (7 km distanta de Satu Mare).
Suprafaţă totală 60 ari. Pret 30.000 euro. Telefon
0745-253025

l Vând casă cu mansardă ocupabilă imediat.
Telefon 0745855032
l Vând sau schimb casă cu etaj cu una mai mică
+ diferenţă. Telefon 0770889138. 0757452953
l Vând casă cărămidă Eriu Sâncrai, nr.281, 3
camere mobilate, bucătărie, baie, living, hol, că-
mară, bucătărie de vara, spais, beci, grajd, şură, 3
coteţe porci si 3 de păsări,
patul porumb, magazie cereale, magazie lemne, 5
ari vie, 42 ari gradina, 2 locuri de casă alăturate
casei şi 5 h de teren arabil. Preţ 40.000 euro nego-
ciabil.Telefon 0742464113
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în
comuna Moftinu-Mic, jud.Satu-Mare. Telefon:
0744564152
l Vând casă 2 în curte, pe str. Corvinilor, com-
pusă din 2 camere, bucătărie şi baie. Telefon 0744-
792284.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu apă şi curent,
lângă ştrand, cu 7 ari livadă sau schimb cu garso-
nieră lux. 0770-467713, 0361-413888.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu ma-
şina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu aparta-
ment. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate uti-
lităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând casă cu mansardă, toate utilităţile, ime-
diat ocupabilă, teren aferent 0,50 ha. 0745-855032.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp, str.
Fabricii. Telefon 0748-108881, 0743-424471.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona ştrand
termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucătării, 2 băi, 2
terase + 1 casă cu 2 camere şi garaj + 8 ari grădină.
Preţ - 91.000 euro sau jumătate din proprietate
46.000 euro. Telefon 0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte şi grădină - 540
mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechituri, cu 3 ca-
mere, bucătărie, baie, cămară alimente, cu hol la
intrare, 5 ari teren, garaj, la preţ bun. Telefon 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, posibilităţi
de construcţie, microcentrală, garaj. 0752-
309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-424238.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare ma-
şină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon 0741-
249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon 0744-
540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe la
numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa Li-
bertăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-
086892.

IMOBILIARE  CAREI

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

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de teren.
Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu Mic
nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-726181.
l Vând loc de casă, zonă bună, comuna Hal-
meu. Telefon 0742-481793.
l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere mobilate,
living, hol, baie, bucătărie de vară, cămară, şpais,
beci, grajd, şură, 3 coteţe porci, 3 coteţe găini, ma-
gazie cereale, magazie lemne, pătul porumb, 5 ari
vie, 2 locuri de casă alăturate, 42 ari grădină şi 5 ha
teren arabil. Preţ - 40.000 euro, negociabil. Telefon
0742-464113.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la Me-
dieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a Odoreului, pusă
la punct. Merită văzută. 0751-844956.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă bună, 30
ari cu front 28 m. 0742-481793.
l Vând urgent casă cu anexe + 20 ari teren în
Potău, centru 296, sau schimb cu garsonieră în
Negreşti Oaş, Bixad sau Oraşu Nou. 0261-
853522.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canali-
zare energie electrică etc.), si teren aferent
15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de
productie, ateliere, depozite, sopron etc.) cu
suprafata construita totala de 2.563 mp si
teren aferent pe str. Careiului nr 160 la pre-
tul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si
Depozit (Sopron inchis din lemn) terenul
in suprafata de 1.625 mp, proprietate a SC
Via Vital SRL, situata in loc.Satu-Mare, str.
Careiului, nr.160, jud.Satu-Mare si este in-
tabulata in CF 47.469 Satu-Mare sub
nr.top. 6.506/1/f si 6.506/1/h + CF
155.829 Satu-Mare sub nr.top. 6.506/1/e.
la pretul de 45.825 euro, diverse bunuri
mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comer-
cial si spatiu administrativ 320 mp, spatii
de depozitare 240 mp) cu teren aferent in
suprafata de 762 mp la pretul de 761.000
lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 237.940 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de
productie si teren suprafata construita de
4080 mp si teren in suprafata de 5000 mp
438.081 euro

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

Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la
200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp
in localitatea Tureni, utilitati apa,  current,
gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp
in localitatea Satu Mare, pe Drumul Care-
iului in imediata apropiere de Complex
Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp
in localitatea Dorolt-Lazuri la pretul de
49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in su-
prafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului
SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda
SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC AXELA PROD SRL
Utilaje din industria fierului 10.300 lei
SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 
Diferite filtre de utilaje de constructii
SC VOIVOD CONS SRL
Diverse bunuri mobile
SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile
SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile
SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de cu-

loare Daily King II     850.000 lei
Ghilotina marca Ideal
15.000 lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000 lei
Imprimanta color Konica Minolta
100 lei
Palan manual 1.000 kg 100 lei
Cutit ghilotina 100 lei

SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGI-
RUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM
19 DIU 20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directive 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL
Diverse bunuri mobile 
SC VIA VITAL SRL
Autoutilitara, SPRINTER 3121D 4025
12.840 lei
Autoturism 6K/IBIZA 6420 lei
Autoturism MF484 Matiz 3060 lei
Autoturism, 1M/TOLEDO 7980 lei
Autoturism 6L/STAXRX01/COR-
DOBA 10560 lei
Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei
SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut
SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect pret 4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect pret 3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichida-
torului judiciar din str. Vasile Lucaciu, nr.
36, judeţul Satu Mare, in data de
08.08.2014 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC VIA VITAL SRL 08:30, SC NET-
TUNO SRL 09:00 am, SC HOUSE
CONSTRUCTII MONTAJ SRL 09:30
am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A
10:00 am, SC NETTUNO SRL(bunuri
imobile), SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30
am, SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC
DOMARIS COM SRL 12:00 pm, SC
ANDANDINO LAND SRL ora 12:30,
SC TECHNOTRADE SRL 13:00 pm,
S.C. HORIZONT S.R.L 14:30 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, SC TECHNOTRADE SRL 

Valorile bunurilor mai sus expri-
mate nu conţin TVA

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 2 camere 54 mp + 2 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro. Informaţii, te-
lefon 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 apar-
tament. Telefon 0740-227618.

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

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

Vând grădină ideal pentru construcţie casuţă
de vacanţă, pe str. Victoriei, nr.21/B, 350 mp,
îngrădită, cu apă, canalizare, curent, foişor,
magazie, wc. Parcare betonată în curte. Tele-
fon 0725915007
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l Vând 10 ari teren în Lazuri, cu o casă mică.
0740-788506.
l Casă de vânzare în Moftinu Mic. Telefon:
0744-564152.
l Vând casă cu grădină şi anexeşi pomi fructi-
feri la 10 km de oraş; loc de casă 30 ari, la şosea.
Telefon 0755-401594, 0770-912484.
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând teren intravilan în comuna Certeze,
jud. Satu Mare. Terenul este situat în zona Mociru
şi are o suprafaţă de 13.000 mp. Tel. 0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna Certeze,
jud. Satu Mare. Terenul este situat pe strada Suca-
tar şi are o suprafaţă de 5.800 mp. 0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul
Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-279614,
0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str. Iepurilor, 6
ari loc de casă, la 450 euro/ar. Telefon 0745-
049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal. Tele-
fon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti.  0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăşnad.
Accept variante la schimb cu alt teren situat în
Tăşnad sau Viile Satu Mare.  0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urziceni,
cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front,
utilităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Infor-
maţii la telefon: 0757-233.398. 

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru marfă.
Excelent pentru SRL. An 2008. Telefon
0745481253
l Vând Rento Laguna, 1.6 full, an 2006. Tele-
fon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An 2004.
Telefon 0745481253
l Vând Opel Frontera, an 1995, benzină + gaz,
aer condiţionat, stare foarte bună. Telefon
0744792284
l Vând Skoda Fabia, an 2005, kombi, aer con-
diţionat, full electric, computer de bord, recent
adusă. Telefon 0744792284
l Vând VW Golf 4, an 2002, diesel, climatro-
nic, full electric, recent adus. Telefon 0744792284
l Vând BMW 320 diesel, an 2002, 150 cp,
kombi, recent adus. Telefon 0744792284
l Vând Toyota Raw 4, an 1996, utilitară, recent
adusă în ţară. Telefon 0744792284
l Vând VW Polo, an 2006, climatronic, recent
adus în ţară. Telefon 0744792284
l Vând Renault Twingo, an 2001, aer condi-
ţionat, recent adus, cauciucuri noi.  0744792284
l Vând mini Cabrio, an 2007, recent adus în
ţară. Telefon 0744792284
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro. Te-
lefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu
taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând Ford Transit, înmatriculată, 3.5 tone,
an fabricaţie 1999 şi basculabilă 3 părţi. Telefon
0753660219
l Vând Renault Clio Diesel, 1.5 DCI, an 2002,
climatronic, carte service, recent adus.  Telefon
0773-835662.
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent
adus din Germania. Telefon 0745-773614.
l Vând Citroen C3, 2008, aer condiţionat,
geamuri electrice, închidere centralizată etc., preţ
- 2.500 euro. 0742-913114.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la bord -
45000, taxa poluare plătită. 0745-789043.
l Vând VW Golf 4, 1.4 injecţie, recent adus,
2.200 euro. 0745-325900.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon: 0744-
131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon 0756-
483210.

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter Wah-
ler, Cod: 71071D OE 642140146.Produsul este
nou şi poate fi folosit la Mercedes Sprinter, 3l, pro-
ducţie 2010. Telefon: 0754.625858.

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând ţiglă model 265, Jimbolia, preţ - 70
bani bucata, negociabil. Telefon 0744-927132.
l Vând Albalux cu încălzitor, neautomat, preţ
- 250 lei. Telefon 0740-110289.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând cătină în P-ţa Someş. Zilnic orele 8:30
- 18:00. Preţ foarte avantajos. Telefon
0770471027
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Telefon
0756-828522
l Vând proiect deosebit cu toate avizele la zi.
Telefon 0745855032
l Vând spaţiu comercial 90 mp pe str.Cloşca
nou. Telefon 0745330184
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând televizor Grundig mic, în stare foarte
bună. Telefon 0752-029511.
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând 6 scaune tapiţate, sculptate, 120
lei/buc., negociabil. 0743-392058.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon 0361-
809050.
l Vând canapea şi fotolii de piele, toate într-o
culoare (3,2,1). Informaţii 0745-330184.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi -
600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon 0754-
060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată, nece-
sită o mică recondiţionare la lemn, la 1600 lei. Te-
lefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă. Tel.
0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler pe
gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ negociabil.
Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând 4 capre de lapte. Telefon: 0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Camin. Te-
lefon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon: 0744314043
l Vând porci de 140-160 kg. Telefon:
0766241103

l Vând căţei Ciobănesc german (pedigree).
Telefon 0754036340
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând lucernă balotată în Cămin. Telefon:
0753344712.
l Vând ştraf mare + piese de rezervă. Telefon
0749605940
l Vând coasa de 1,65 m. Telefon 0749605940
l Vând tractor FIAT, 55 cp. Telefon
0749605940
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ nego-
ciabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând, din
Germania, stare foarte bună. Tel. 0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Închiriez garsonieră vizavi de Billa. Telefon
0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată, str. Ostro-
vului, dotări. Telefon 0754679171; 0770591681
l Închiriez apartament 2 camere pe str. Arge-
şului, nr. 95. Telefon 0744264320
l Dau în chirie garsonieră mobilată + internet.
Telefon 0361405012
l Dau în chirie casă cu 2 camere pe str. Corvi-
nilor. Telefon 0744792284
l Închiriez spaţiu comercial-birou în Satu
Mare, str. Henri Coandă, nr. 2
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile).  0748313962
l Închiriez apartament 2 camere, central, aso-
ciaţie, curte interioară, etajul 1.  0742700379
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezona-
bile. 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

Cu durere în suflet anunţăm trecerea la
cele veşnice a dragului nostru tată şi frate

CăLIn ARSenIe
Înmormântarea va avea loc miercuri, 
3 septembrie, la ora 14.00, la cimitirul
de lângă Gară.
Dumnezeu să te aibă în paza Lui suflet
blând!

Fiica Laura şi fratele Ovidiu

Un suflet bun şi generos s-a ridicat la
cer. Deplâng trecerea în eternitate  a
prietenului meu

CăLIn ARSenIe,
a cărei amintire va rămâne veşnic vie.
Dumnezeu să te odihneacă în pace

Mircea Govor 

Cu adâncă durere în suflet îmi iau
adio de la prietenul meu drag

CăLIn ARSenIe,
plecat dintre noi mult prea repede.
Dumnezeu să te aibă în pază!

Gigi

O inimă bună a încetat să mai bată,
un suflet generos s-a ridicat la cer. Cu
nemărginită durere îmi iau rămas bun
de la prietenul meu

CăLIn ARSenIe
Dumnezeu să te odihnească în pace! 

Soare

Cu adâncă durere în suflet ne luăm
rămas bun pentru totdeauna de la
prietenul nostru

CăLIn ARSenIe
Dumnezeu să te odihnească în pace!

Redacţia Gazeta de nord-Vest şi
nord Vest TV

Aducem un ultim omagiu celui care
a fost vecinul nostru  

BURA LASZLO
un pedagog extraordinar şi un om de
înaltă cultură. Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. Dumnezeu să îl
odihnească în pace!

Govor Mircea şi Felicia 

Regretăm trecerea în nefiinţă a
vecinului nostru 

BURA LASZLO
şi transmitem întreaga noastră com-
pasiune familiei îndoliate. Dum-
nezeu să-l odihnească în pace. 

Govor Răzvan şi Mariana

Sincere condoleanţe întregii familii şi
un ultim omagiu celui care a fost

BURA LASZLO
Dumnezeu să-l odihnească!

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Satu Mare

DECESE

CONDOLEANţE

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :

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

Apartamente :

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

Terenuri :

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

Alte imobile :

Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.497.000 euro + TVA.
Fabrica de betoane si alte constructii accesorii care
sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie de be-
toane Transmix si sistem Bibko, situata in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000 euro, ex-
clusiv TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 242.010 euro +TVA
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si
depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 165.585 euro, exclusiv
TVA
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, si-
tuat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +

teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 551.946 lei, exclusiv TVA
Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp
+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr.
21 – 694.264 lei, exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Constructii cu destinatie industriala ( distilare si
imbuteliere bauturi spirtoase ) + teren aferent in
suprafata de 5.600 mp, loc. Valea Vinului, jud. Satu
Mare – 41.000 euro, exclusiv TVA
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro

Diverse :

Statie LEICA TC 407, statie totala electronica, cu
ambaza standard, an fabricatie 2007 – 8.161 lei 
Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro +
TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., imbra-
caminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie
pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
Linie tehnologica de prelucrare compusa din corp
principal si tablou de comanda, fabricat in URSS,
model 50270A, seria 465, an de fabricatie 1981 –
4.400 lei +TVA
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL 
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat su-
dura, etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu
Mare 
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( stoc de marfa, piese auto ) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) pro-
prietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprieta-
tea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion SRL

Federalcoop Satu Mare 
dă spre închiriere spaţiu 
în suprafaţă de 40 mp, 

format din 2 încăperi, 
pretabil ca birou administrativ, birotica, 

în localitatea Satu Mare 
str. Decebal nr. 2, jud. Satu Mare. 

Informaţii la 0728-114245.

TABLETE 
7”, Android -

159,90 lei
0737-855519

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

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

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

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

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

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ştiri NV TV 
07:30 – NordVestival (reluare)
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Documentar: „Mulţumim
lui Dumnezeu pentru fotbal”, ep.3,4
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Documentar: „Călătoria
unui prieten, Jhon Bunyan” 
14:00 – Săptămâna Sportivă 
(reluare)
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Box Office
16:30 – Music News 
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Documentar: ”Misterul
plăcuţelor de la Sinaia”  
19:40 – Muzică de petrecere

20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Muzică şi voie bună  
(direct)
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – La vârsta noastră... (reluare)
00:00 – Film artistic: “Codul
Omega 2” (reluare)   
01:30 – Box Office
02:10 – Documentar: „Călătoria
unui prieten, Jhon Bunyan”  
(reluare)
03:00 – Săptămâna Sportivă 
(reluare)
04:00 – Documentar: „Nu suntem
de vânzare” (reluare)
05:30 – Documentar: ”Misterul
plăcuţelor de la Sinaia”  (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

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

- Armăsarul sălbatic  09:30 - Sta-
rea naţiei  10:20 - Biziday  11:00
- Teleshopping  11:30 - Nocturne
12:20 - România în 5 minute
12:30 - Lumea şi noi  13:00 -
EURO polis  14:00 - Telejurnal
15:00 - Teleshopping  15:30 -
Maghiara de pe unu  16:50 - Le-
gendele palatului,  prinţesa Ja
Myung  18:10 - Interes general
18:40 - România în 5 minute
18:50 - Clubul celor care mun-
cesc în România  19:00 - Meteo
19:10 - Aşa-i românul!  19:30 -
Starea naţiei  19:45 - Sport  20:00
- Telejurnal  21:00 - Vorbeşte
liber  22:10 - Clubul celor care
muncesc în România  22:15 - Bi-
ziday  23:00 - Starea naţiei  00:00
- Nocturne

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - Tânăr
şi neliniştit (R)
11:00 - Ingredien-
tele dragostei (R)

13:00 - Ştirile Pro TV  14:00 -
Tânăr şi neliniştit  15:00 - Ursul
Jack  17:00 - Ştirile Pro TV
17:30 - La Măruţă  19:00 - Ştirile
Pro TV  20:30 - Grădiniţa lui tă-
ticu’  22:30 - Ştirile Pro TV
23:05 - Terra Nova  00:00 - Gră-
diniţa lui tăticu’  

08:00 - Neatza cu
Răzvan şi Dani (R)
10:00 - În gura pre-
sei  10:40 - Teles-

hopping  12:00 - Mireasă pentru
fiul meu  13:00 - Observator
14:00 - Mireasă pentru fiul meu
16:00 - Observator  17:00 -
Acces direct  19:00 - Observator
20:00 - Observator special  20:30
- Surogate  22:30 - Un show pă-
cătos  23:00 - Un show păcătos
01:00 - Observator (R)  

07:00 - Iubire la vi-
teză maximă (R)
09:00 - Walker, po-
litist texan (R)
10:00 - Teleshop-

ping  10:30 - Râzi şi câştigi (R)
11:15 - Trăsniţi din NATO (R)
12:00 - Teleshopping  12:30 -
Trăsniţii din Queens  13:30  - Te-
leshopping  14:00 - Focus  14:30
- Totul se plăteşte (R)
16:30 - Focus  17:00 - Walker, po-
liţist texan  18:00 - Focus  19:00
- Râzi şi câştigi  19:30 - Vrei să fii
milionar  20:30 - În căutarea unui
erou  22:30 - Trăsniţi din NATO
23:00 - Click!  00:00 - NCIS: Los
Angeles - anchetă militară 

07:00 - Asi - Împo-
triva destinului
10:00 - Draga mea
prietenă (R)  12:30
- Ştirile Kanal D

13:30 - Te vreau lângă mine
16:30 - Nuntă cu surprize (R)
16:45 - B.D. intră în acţiune
18:45 - Ştirea zilei  19:00 - Ştirile
Kanal D  20:00 - Trădarea  22:15
- WOWBiz  00:30 - Ştirile Kanal
D (R)

07:00 - Min-
ciuna (R)  08:00
- Rosa Diamante
(R)  09:30 -

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

08:00 - La distrac-
ţie cu băieţii
08:30 - Dr. Oz
Show  9:30 - Nu-i
uşor să fii mireasă!

10:30 - Medici în Santa Monica
(R)  11:30 - Răzbunare (R)
12:30 - Sue Thomas  13:30 -
Destin nedrept  15:00 - Pro-
danca si Reghe: Afaceri de fami-
lie  16:00 - În spatele aparenţelor
17:30 - Dincolo de nori  19:00 -
Nuntă cu stil  20:00  Răzbunare
21:00 - Pe viaţă  22:00 - Medici
în Santa Monica  23:00 - Răzbu-
nare (R)  00:00 - Medici în Santa
Monica (R) 

07:40 - O fată pe
bicicletă  09:20 -
Mary cea cu vino-
ncoa’  11:20 -

Phil Spector  12:55 - Despărţiţi,
dar împreună  14:40 - Katy
Perry : Despre mine  16:15 -
Admis pe pile  18:05 - Redacţia
19:00 - Redacţia  20:00 - Iubire
în bagaje  21:40 - Captură la
dublu  23:35 - Jack Reacher. Un
glonţ la ţintă  01:45 - A venit
sfârşitu’!

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

Sport.ro  10:00 - Ora exactă în
sport  12:00 - Ştiri Sport.ro
12:10 - Ora exactă în sport
13:00 - Ştiri Sport.ro  13:10 -
Ora exactă în sport  14:10 - Fot-
bal : Fenerbache - Galatasaray
15:00 - Ştiri Sport.ro  16:00 -
Ora exactă în sport  17:00 - Ora
exactă în sport  18:00 - Ştiri
Sport.ro  18:30 - Spărgătorii de
râs  19:00 - Bellator: Gladiatorii:
Alexander “Storm” Shlemenko -
Brett Cooper  20:00  Spărgătorii
de râs  20:30 - Boxbuster: Vitali
Klitschko  21:00 - Ora exactă în
sport  22:00 - Wrestling RAW
00:00 - Ştiri Sport.ro

08:00 - Tenis
09:30 - Ciclism
10:30 - Tenis
14:00 - Călărie

14:30 - Omnisport  15:30 - Ci-
clism  17:00 - Ciclism  18:45 -
Tenis  22:00 - Tenis  22:05 -
Tenis  02:00 - Tenis

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

nia  14:00 - Ştiri  15:00 -  Esen-
ţial  17:00 - 100 de minute
18:45 - 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 - Realita-
tea de la fix  09:00 -
Realitatea de la fix
10:00 - Realitatea de
la fix  11:00 - Realita-

tea de la fix   12:00 - Realitatea
de la fix   13:00 - Fabrica   14:00
- Lifetime News  15:00 - Life-
time News  16:00 - Newsroom
18:00 - Realitatea de la fix  18:30
- Deschide lumea  20:00 - Prime
Time News  21:00 - Realitatea
zilei   22:00 - Jocuri de putere
00:00 - Realitatea de la fix

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

09:05 - Cum se fabrică ?  09:30 -
Cum se fabrică ?  10:00 - În
Alaska  11:00 - Maşini pe alese
12:00 - Camioane în Australia
13:00 - Aurul de sub gheţuri
14:00 - Monştrii apelor  17:00 -
Regii licitaţiilor  17:30 - Co-
moara din container  18:00 - Ba-
gaje la licitaţie  18:30 - Vânătorii
de licitaţii  19:00 - Cum se fa-
brică ?  19:30 - Cum se fabrică?
20:00 - Whiskey în afara legii
21:00 - Petrolul din curtea casei
mele  22:00 - Petrolul din curtea
casei mele  23:00 - Atelierul ar-
melor  00:00 - Mercenari
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Aveţi mari şanse de reuşită

în tot ce faceţi. Reuşiţi să depăşiţi
toate dificultăţile şi să terminaţi
totul la timp. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Situaţia financiară se îm-
bunătăţeşte mult. Se întrevăd veni-
turi suplimentare.
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi ocazia să începeţi o
nouă afacere. Nu vă grăbiţi să luati
o decizie! Mâine veţi gândi mai lim-
pede. 
RAC (22.06 - 22.07)

Sunteţi plăcut suprins de
schimbările de la locul de muncă.
Aveţi iniţiative excelente, care vă
atrag admiraţia colegilor.
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi succes în afaceri şi
puteţi să finalizaţi lucrări începute
cu mai mult timp în urmă. Intuiţia
vă ajută să rezolvaţi o problemă fi-
nanciară. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Optimismul cu care înce-
peţi ziua vă ajută să suportaţi mai
uşor grijile cotidiene, mai ales cele
legate de lipsa banilor. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Sunt favorizate relaţiile cu
partenerii de afaceri. Activităţile în-
cepute astăzi au mari şanse de reu-
şită. Este o perioadă favorabilă
afacerilor şi investiţiilor.
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunteţi nevoit să vă schim-
baţi programul, dar nu este cazul să
vă îngrijoraţi, pentru că schimbările
vă avantajează. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Zi favorabilă studiului, că-
lătoriilor în interes profesional şi co-
municării cu persoane importante.
Starea de spirit este bună şi vă ajută
să depăşiţi cu uşurinţă o deziluzie.. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Se pare că aveţi îndoieli în
privinţa unei afaceri. Intuiţia vă este
un aliat de nădejde. Puteţi obţine o
sumă importantă de bani de la o
rudă apropiată. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

În prima parte a zilei, aler-
gaţi după documentele necesare
pentru o tranzacţie imobiliară. În-
tâmpinaţi mici obstacole, dar reuşiţi
să vă descurcaţi. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Dacă aveţi de susţinut un
examen, nu vă faceţi griji! Şansa este
de partea dumneavoastră. De ase-
menea, sunt favorizate călătoriile şi
deciziile importante.

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 - Grădiniţa lui tăticu’ 
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USD 3,3485
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Rubricuţa mică a lu’ Castorică

În lumea aceasta în care
totul este de vânzare, Castorul şi
gaşca sa vând orice, inclusiv împă-
care. Semn clar că şantajele nu mai
aduc lovelele de pe vremuri. Falit
şi tot mai ramolit, Castorică ar
scoate bani şi din piatră seacă. Una
din victimele acestui Castor dela-
tor a fost contactată de rozătorul
cu miros de dihor. Retardatul  a
început o adevărată gargară. În
cele din urmă a ajuns la adevăratul
scop, adică acela de a mijloci o îm-
păcare între victimă şi Castorul
netot. Bineînţeles că nu pe gratis.
Castorul dement  a cerut taman

5.000 de lei paralei pentru servi-
ciul său. După cum era de aşteptat,
victima n-a acceptat asemenea go-
lănii ordinare şi de-a dreptul pe-
nale. În concluzie, totul e de
vânzare, până şi a Castorului îm-
păcare. Numai că nimeni nu vrea
să se împace cu acest Castor ratat
şi retardat, cu miros pestilenţial de
rahat. Oamenii preferă să dea
banii unui cerşetor decât să-l plă-
tească pe acest rozător, şantajist,
calomniator şi extrem de profitor.
Suntem curioşi până unde poate să
decadă acest Castor delator retar-
dat şi profitor?

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

Împăcare Castorială 
de vânzare

Un nou caz de tentativă de
omor a avut loc vineri în judeţul
Satu Mare. Astfel, lucrătorii din ca-
drul Inspectoratului de Poliţie al Ju-
deţului (IPJ) Satu Mare au fost
sesizaţi în cursul zilei respective des-
pre faptul că în cartierul de romi
din localitatea Pomi a avut loc un
scandal între doi bărbaţi, în urma
căruia Florin Bora i-a aplicat mai
multe lovituri cu un obiect dur lui
Mădălin L., căruia i-a fost pusă viaţa
în pericol. Agresorul a fost arestat
30 de zile sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de tentativă la omor.

Cazul a fost sesizat poli-
ţiştilor vineri, în jurul orei 13.40,
prin Serviciul Naţional Unic Ape-
luri de Urgenţă 112  de către fra-
tele părţii vătămate, care locuieşte
în acelaşi cartier. Victima prezenta
o plagă care sângera la nivelul ca-
pului. La faţa locului s-a deplasat
echipa operativă complexă de cer-
cetare, condusă de primul procu-
ror al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Satu Mare împreună
cu medicul  legist. În urma cerce-
tărilor efectuate s-a stabilit faptul
că în urma unui conflict spontan

izbucnit pe fondul unor neînţele-
geri, în cartierul de romi în care
locuiesc atât victima cât şi agreso-
rul, Mădălin L., în vârstă de 19
ani, a fost bătut de către Florin
Bora, în vârstă de 41 de ani, care
i-a aplicat victimei mai multe lo-
vituri cu un obiect dur, conton-
dent.

Victima a fost transportată
la Spitalul Judeţean Satu Mare,
unde în urma examinării medico-le-
gale, a fost diagnosticată cu fractură
tempo parietală dreaptă cominutivă
şi s-a stabilit faptul că i-a fost pusă
viaţa în pericol. Autorul a fost reţi-
nut pentru 24 de ore sub aspectul
comiterii infracţiunii de tentativă la

omor, iar în cursul zilei de sâmbătă
a fost prezentat instanţei care a emis
pe numele acestuia un mandat de
arestare preventivă pe o perioadă de
30 de zile.

O altă infracţiune de ten-
tativă de omor s-a înregistrat în data
de 15 august la Cămărzana, în ca-
drul căreia Ioan Dănuţ Flore i-a
aplicat mai multe lovituri cu cuţitul
pe tot corpul lui Grigore V. În urma
altercaţiei victima a fost transpor-
tată  la Spitalul Judeţean Satu Mare,
unde s-a constatat că i-a fost pusă
viaţa în pericol. Ioan Dănuţ Floare
a fost arestat pentru 30 de zile tot
pentru tentativă de omor. 

Pavel Prodaniuc

la un pas să-şi omoare vecinul în bătaie

Ofamilie din judeţul Satu
Mare, printre care se afla
şi un minor de 6 ani, a

fost la un pas de moarte în urma
unui incident care s-a petrecut
aseară la unul dintre ştrandurile
termale din judeţ unde membrii
acesteia se aflau în calitate de tu-
rişti. Cei trei au suferit arsuri pe
circa 70-80% din suprafaţa corpu-
lui în urma unui incendiu izbuc-
nit inexplicabil în camera în care
se aflau. Cei trei au fost transpor-
taţi la Unitatea de Primire Ur-
genţe unde li s-a acordat primul
ajutor, iar medicii au luat legătura
cu mai multe clinici de arşi din
ţară unde cele trei victime urmau
să fie transferate în cursul nopţii.

Din cele declarate medici-
lor de capul familiei, cele trei vic-
time se aflau în una din căsuţele cu
vană de la unul dintre ştrandurile
termale din judeţ. Toţi trei se aflau
în incinta camerei când, la un mo-
ment dat, în mod inexplicabil, în în-
căperea respectivă au apărut flăcări
fără ca niciunul dintre ei să îşi poată
da seama care este sursa lor. Cele trei
victime au fost transportate de ur-
genţă la Unitatea de Primire Ur-
genţe din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Satu Mare unde li s-a

acordat primul ajutor. Medicul din
cadrul UPU, Heinrich Otto, a pre-
cizat că toate cele trei victime au su-
ferit arsuri pe o suprafaţă foarte
mare, pe circa 70-80% din suprafaţa
corpului şi, chiar dacă nu sunt
foarte adânci, sunt foarte grave.
“Victimele au fost internate în spi-
tal unde li s-au curăţat rănile pro-
duse de arsuri. Cu siguranţă sunt
răni produse prin arsură, nu este
vorba despre opărire. Cert este că
nu pot fi trataţi la Satu Mare ci tre-
buie duşi la o clinică de arşi din
ţară”, a precizat medicul de la Ur-
genţă.

În cursul serii, medicii Spita-
lului Judeţean de Urgenţă au luat legă-
tura cu mai multe clinici de arşi din
ţară pentru a putea fi transferaţi în cur-
sul nopţii. S-au luat în calcul mai
multe variante: Cluj, Timişoara sau
Bucureşti. În eventualitatea un transfer
la Cluj, atunci ar fi fost suficientă o
ambulanţă, însă pentru celelalte două
variante ar fi fost nevoie de un avion
deoarece elicopterul SMURD nu
poate transfera decât un singur pa-
cient. Până la închiderea ediţiei pa-
cienţii nu au fost transportaţi la o astfel
de clinică. Vom reveni cu amănunte în
numerele viitoare ale ziarului nostru.

Turişti transformaţi în victime
8 Membrii unei familii au suferit arsuri grave pe circa 80% din corp în
timp ce se aflau la un ştrand termal din judeţ
FlOrIn Dura

INCIDENT. Medicii sătmăreni au constatat că victimele nu pot fi
tratate la Satu Mare

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

directă următoarele bunuri imobile:

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

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

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

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

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

Pierdut 
brac german 

de culoare maro,
în zona Fond de vână-
toare Halta Amaţi, lo-
calitatea Amaţi, în data
de 31.08.2014. 

Ofer recompensă!
Telefon 0737566926. 
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