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Preşedintele Traian Băsescu
a declarat sâmbăta trecută,
la şcoala de vară a PMP de

la Mamaia, că fostul premier emil
Boc i se va alătura, în curând,
într-un partid nou. Avem dovada
clară că marile iubiri nu se uită
nici când vorbim de politică şi
politicieni. Aşa se face că după ce,
ani de zile, aflaţi mână în mână în
fruntea ţării şi după un şir lung de
contraperformanţe, cei doi vi-
zează să pună în practică metoda
bumerangului.

“eu şi emil Boc o să
punem umărul la crearea unui
partid nou care să fie extrem de
competitiv pentru alegerile din
2016”, afirma Traian Băsescu. Iar
afirmaţia sună pentru opinia pu-
blică mai degrabă a ameninţare,
din motive lesne de înţeles. 

Suntem obişnuiţi ca fie-
care declaraţie publică a lui Tra-
ian Băsescu să aibă un scop
strategic, un interes personal, de
aceea este greu de crezut că în
acest caz intenţia este doar aceea
de a sugera că emil Boc ar putea
profita de ordonanţa privind mi-
graţia aleşilor locali pentru a
pleca din PDl fără să-şi piardă
mandatul de primar al munici-
piului Cluj Napoca. 

continuare în pagina 2
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Editorial

Tandemul Băsescu-
Boc renaşte 

cotidianul sătmărenilor
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VoICu d. ruSu
Tezaurul României 
se află la Satu Mare

Voleibalistele de la CSM s-
au întors la Satu Mare după ce au
jucat în cadrul a două turnee, în lux-
emburg şi în Franţa. Dacă pe primul
l-au câştigat lejer, la Quimper fetele
pregătite de Adrian Pricop au
încheiat pe locul trei. Însă a fost un
turneu special, fiecare echipă fiind
formată din patru voleibaliste.
Alături de CSM au mai participat

echipe din Cehia (vicecampioana),
Quimper - liga a 2-a franceză şi
selecţionata Under 20 a ţării gazdă.
Sportivele de la gruparea sătmăreană
au pierdut două partide, cea cu vice-
campioana Cehiei, 1-3, şi 2-3 cu
echipa din Quimper,  reuşind să
câştige doar una, în faţa selecţionatei
U 20 a Franţei, scor 3-1. 
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VOleI
Locul trei pentru CSM la turneul
din Quimper
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preşedInţIe
ponta intră

oficial în
cursa pentru

Cotroceni 

Furtul de lemne,
combătut cu ajutorul
tehnologiei pag. 6

Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (AJOFM) Satu Mare
organizează, în data de 26 sep-
tembrie, Bursa locurilor de
muncă pentru absolvenţi, eveni-
ment ce va avea loc la Casa de
Cultură a Sindicatelor din mu-
nicipiul Satu Mare. Acţiunea va
începe la ora 8.00 cu primirea

agenţilor economici, iar de-
schiderea oficială va avea loc la
ora 9.00. Toţi agenţii economici
care au locuri de muncă vacante
sau care au posibilitatea de a crea
noi locuri de muncă sunt rugaţi
să le comunice în continuare
agenţiei. 

Director executiv 
Derşidan Simona Valerica
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Instituţiile publice din
judeţ sunt deficitare în ceea ce pri-
veşte accesibilitatea persoanelor cu
dizabilităţi la serviciile oferite de
acestea, a arătat ieri, în cadrul şedin-
ţei Colegiului Prefectural, directorul
Agenţiei Judeţene de Prestaţii So-
ciale (AJPS) Satu Mare, Vartolomeu
Bartoş. Acesta a arătat că în afară de
rampele de acces, în marea majori-
tate a instituţiilor nu sunt respectate
prevederile legale pentru accesul per-

soanelor cu handicap. .
După ce a făcut o prezen-

tare succintă a activităţii AJPS, direc-
torul Vartolomeu Bartoş a arătat că
deşi legea cu privire la facilitarea ac-
cesului persoanelor cu dizabilităţi la
servicii oferite de instituţiile publice
a intrat în vigoare în anul 2010, în
marea majoritate a cazurilor până în
prezent au fost făcute doar rampele
de acces. 
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Instituţiile, deficitare la accesibi-
litatea persoanelor cu handicap

Bursa locurilor 
de muncă pentru
absolvenţi
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Progranări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSZET
INTERVENŢII CAZANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

Telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliNiCA
sfâNTUl ANToN

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOP

Azi este
Joi, 18 septembrie 2014

ziua 261 a anului

Un om bogat nu este decât un
sărac cu bani. 

(W. C. Fields)

Soarele răsare la 6 şi 58 minute,
apune la 19 şi 20 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Eumenie, Ep. Gorti-
nei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
romano - catolic - Sf. Iosif din
Copertino, pr.
greco - catolic - Sf. Eumenie al
Gortinei

1997 - a intrat în vigoare Con-
venţia ONU asupra interzicerii
folosirii  şi producerii armelor
antipersonal.

REPERE ECONOMICE

Cluj-Napoca este cel
mai scump oraş după chiriile mi-
nime înregistrate la garsoniere,
apartamentele cu două şi trei ca-
mere, acestea depăşind şi nivelu-
rile din Bucureşti, potrivit unei
analize a imobiliare.ro în cele
mai mari şase oraşe din ţară.
Chiriile la garsonierele din Bu-
cureşti sunt inferioare şi celor
din Braşov şi Constanţa, în timp
ce la două camere, singurul oraş
mai ieftin este Iaşi. La trei ca-
mere, doar Constanţa are chirii
mai mici comparativ cu cele din
Capitală.

Potrivit ofertelor listate
pe portalul Imobiliare.ro, în Bu-
cureşti, chiriile solicitate pentru
garsoniere încep de la 175 de
euro pe lună în Berceni, de la
200 de euro pe lună în Militari,
de la 180 de euro pe lună în Dru-
mul Taberei, de la 150 de euro pe
lună în Titan, de la 200 de euro
pe lună în Vitan, de la 220 de
euro pe lună în Dristor şi de la
250 de euro pe lună în Tineretu-
lui.

În Cluj-Napoca, preţu-
rile de pornire pentru garsoniere
sunt mai ridicate decât în Bucu-
reşti. Astfel, poate fi închiriată o

garsonieră cu minim 180 de euro
pe lună în Mănăştur, cu 190 de
euro în cartierele Zorilor şi Ghe-
orgheni şi cu 200 de euro pe lună
în Mărăşti. Pretenţiile proprieta-
rilor de garsoniere din Timişoara
încep de la 170 de euro pe lună
în Girocului şi Circumvalaţiunii,
de la 175 de euro în zona Com-
plex Studenţesc şi de la 200 de
euro în Lipovei. Şi în Braşov bu-
getul minim necesar pentru în-
chirierea unei garsoniere este
mai mare faţă de Bucureşti, res-
pectiv 180 de euro pe lună în
cartierul Astra sau în zona cen-
trală a oraşului şi 195 de euro în
cartierul Răcădău. Chiriile pen-
tru garsoniere din Constanţa
pornesc de la 160 de euro în
Tomis Nord şi de la 200 de euro
în zonele Faleză Nord şi Troca-
dero, iar în Iaşi acest tip de lo-
cuinţe sunt scoase la închiriere
de la 200 de euro în cartierele
Nicolina şi Copou.

Pe segmentul aparta-
mentelor cu două camere, în Bu-
cureşti preţurile de pornire sunt
190 de euro pe lună în cartierul
Berceni, 250 de euro în Militari,
200 de euro în Drumul Taberei,
210 euro în Titan, 250 de euro

în Vitan, 220 de euro în Dristor
şi 250 de euro în Tineretului.
Chirii mai mari decât în Bucu-
reşti solicită proprietarii aparta-
mentelor cu două camere din
Cluj-Napoca, unde valoarea mi-
nimă porneşte de la 230 de euro
pe lună în Mănăştur, de la 250 de
euro în zonele Zorilor şi Gheor-
gheni şi de la 270 de euro în Mă-
răşti. Preţurile minime cerute
pentru apartamentele cu două
camere în Timişoara sunt 190 de
euro pe lună în Girocului, 200 de
euro în Complex Studenţesc,
230 de euro în Lipovei şi 250 de
euro în Circumvalaţiunii. Pentru
cei care doresc să locuiască într-
un apartament cu două camere
în Braşov chiria minimă pentru
centrul oraşului, dar şi pentru
zona Astra, este de 180 de euro,
faţă de 220 de euro în Răcădău.
Un apartament cu două camere
în Constanţa poate fi închiriat
începând de la 180 de euro în
Tomis Nord, 235 de euro în zona
Faleză Nord şi 250 de euro în
Trocadero, în timp ce valorile
minime pentru două camere în
Iaşi sunt cuprinse între 170 de
euro şi 250 de euro.

Pe segmentul aparta-

mentelor cu trei camere, în Bu-
cureşti acestea pot fi închiriate
începând cu 245 de euro în Ber-
ceni, cu 230 de euro în Militari,
cu 250 de euro în Drumul Tabe-
rei şi Titan, cu 400 de euro lângă
Mall Vitan, cu 320 de euro în
Dristor şi cu 300 de euro în Ti-
neretului. În Cluj-Napoca, la trei
camere, preţurile minime sunt de
270 de euro în Mănăştur, 290 de
euro în Zorilor, 320 de euro în
Gheorgheni şi 350 de euro în
Mărăşti. Preţurile apartamente-
lor cu trei camere din Timişoara
pornesc de la 270 de euro pe lună
în Circumvalaţiunii şi Complex
Studenţesc, de la 280 de euro în
Lipovei şi de la 300 de euro în
Girocului, iar în Braşov minimul
cerut în Astra, dar şi în zona cen-
trală, este de 250 de euro, faţă de
260 de euro în Răcădău. La Con-
stanţa, proprietarii de aparta-
mente cu trei camere solicită
minim 200 de euro în Tomis
Nord, 275 de euro în zona Faleză
Nord şi de la 350 de euro în Tro-
cadero. Pentru locuinţele cu trei
camere în Iaşi, preţurile se si-
tuează între 300 de euro în Nico-
lina şi 400 de euro în Copou.
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Ideea refacerii tandemului Bă-
sescu-Boc are cu siguranţă un alt
substrat dacă avem în vedere că
fostul premier PDL şi-a declarat
susţinerea pentru candidatura
prezidenţială a Elenei Udrea şi a
însoţit-o şi o însoţeşte în campa-
nie.

Şi, totuşi, de ce nu demi-
sionează Boc din PDL? De ce nu
ia Vasile Blaga o măsură fermă
împotriva lui? Mai cu seamă că
Traian Băsescu precizează că par-
teneriatul său cu Vasile Blaga se
manifestă deja prin susţinerea
aceluiaşi candidat la preziden-

ţiale, pe Elena Udrea. Şi adaugă,
aparent fără legătură, dar cu re-
gret, faptul că PDL nu are un
candidat propriu la prezidenţiale.

Am putea admite, cu ris-
curile de rigoare, că fără nicio le-
gătură este şi prorocirea şefului
statului că fuziunea PDL-PNL
nu va avea loc şi că, în cele din
urmă, PDL va bate palma cu
PMP. Însă ar rămâne o necunos-
cută importanţa refacerii tande-
mului Băsescu-Boc în posibila
realizare a acestui ciudat demers.
Ca şi al celorlalte, la fel de greu de
înţeles. 

Tandemul Băsescu-Boc renaşte 
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%.

Clujul, cel mai scump oraş după chiriile la garsoniere
şi apartamente

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi Dj Gaby a decis să consume
"ceaiul" în viteză, şi l-a invitat de la
8.10 pe domnul Gergely Csaba
preşedintele Asociaţiei Artiştilor
plastici Satu Mare care ne va face
cunoscute evenimentele
organizate de asociaţie în această
toamnă, iar de la 8.30 îl va lua la
întrebări pe cel de-al doilea invitat,
realizatorul de emisiuni radio
Ovidiu Ullmann, care a debutat cu
o nouă emisiune la Radio
Transilvania Satu Mare.

ORa adeVăRului
POLITICA LA “ORA ADEVĂ-
RULUI”
Pentru o bună informare a teles-
pectatorilor, în legătură cu actuala
conjunctură politică şi pentru a
dezbate, relata şi informa într-un
mod cât mai obiectiv şi optim in-
formaţiile politice de nivel naţio-
nal şi judeţean, NORD VEST TV
invită reprezentanţii tuturor parti-
delor politice la dezbateri care să
ofere posibilitatea expunerii punc-
tului de vedere al formaţiunii pe

care o reprezintă. 
Dezbaterile au loc în fie-

care zi de MARŢI, MIERCURI
ŞI JOI, în prime-time de la ora
18:00, în cadrul emisiunii “Ora
Adevărului”. 

la iZVOR de CÂnT Şi dOR 
Astăzi, 18 septembrie 2014, Ma-
rius Chiş vă invită din nou în fața
micilor ecrane începând cu ora
20.45 pentru a urmări o nouă edi-
ţie a emisiunii ,,La izvor de cânt şi
dor ”, urmând să vă bucurați atât de
momentele vesele destinate dum-
neavoastră cât şi de cântecele şi
dansurile interpretate de invitații
acestei emisiuni.
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Retrocedările la Sibiu, un subiect de interes
internațional (IV)
8Cum s-a făcut Klaus Iohannis frate cu Hitler ca să pună laba pe monumentele istorice ale oraşului

Osuper afacere imobiliară a
fost pritocită la Sibiu de-a
lungul anilor, sub oblă-

duirea lui Klaus Iohannis. Procesul
de retrocedare, bazat pe principiul
„restitutio in integrum”, s-a trans-
format într-un jaf la drumul mare
la adresa proprietății comunității
locale. Mai toate instituțiile pu-
blice din Sibiu ( muzee, școli, sedii
de cultură, monumente istorice,
clădiri impozante din centrul isto-
ric) au fost restituite către Forumul
Democrat al Germanilor din Ro-
mânia (FDGR) și către Biserica
Evanghelică. 

Sibiul, sub controlul
unei organizații 
naziste

Acesta este motivul pentru
care pare de-a dreptul hilar faptul că
Forumul Democratic German s-a
declarat succesorul Grupului Etnic
German, adică continuatorul poli-
ticii hitleriste în România. Fapt care
este consfințit prin decizie judecăto-
rească în data de 28 mai 2007! Nu
s-a ținut cont de faptul că, din 2002,
este în funcțiune Ordonanţa de ur-
genţă a Guvernului nr. 31 publicată
în Monitorul Oficial nr. 214 din 28
martie 2002, “privind interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor cu ca-
racter fascist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor vi-
novate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii”.

Bineînțeles că scopul ur-
mărit de Klaus Iohannis şi de liderii
saşilor nu a fost decât unul...imobi-
liar, nu unul ideologic. Să pună
mâna pe clădirile din Sibiu ( şi nu
numai) care se aflau în proprietatea
statului. Aşa s-a ajuns ca cele mai im-
portante imobile să fie retrocedate
„in integrum” fie FDGR, fie Biseri-
cii Evanghelice. Nu o puteau face
fără sprijinul Bucureştiului. L-au
obținut la momentul potrivit, mai
ales în perioada guvernării liberale

(2005-2009), grație prieteniei la ca-
taramă a lui Iohannis cu ministrul
Culturii de atunci, Adrian Iorgu-
lescu.

Decizia politică a
venit de la București

În 2007, Ingrid Zaarour,
preşedinte a Autorității Naționale
de Restituire a Proprietăților a emis
o hotărâre „privind completarea
normelor metodologice de aplicare
a legii nr.10/2001 privind restitui-
rea bunurilor preluate în mod abu-
ziv în perioada martie 1945-22

decembrie 1989”. Acest document a
deschis calea retrocedărilor contro-
versate din zona Ardealului, către
urmaşii grofilor unguri declarați cri-
minali de război în urma colaborării
cu regimul hortyst şi către succesorii
Grupului Etnic German, grup de-
clarat ca fiind colaborator al regimu-
lui hitlerist.

Este de fapt o decizie poli-
tică luată la Bucureşti privind resti-
tuirea integrală a bunurilor
(imobile, terenuri agricole, păduri)
din Ardeal, fără să se țină cont de
faptul că aceste proprietăți au fost
confiscate de statul român înainte

de 6 martie 1945, chiar din timpul
celui de-al doilea război mondial
sau imediat după, în virtutea deci-
ziei luate de statul român împreună
cu Puterile Aliate, pe baza unor tra-
tate internaționale , care trebuiau să
fie respectate ca atare. De aceea,
putem spune că aceste retrocedări s-
au făcut cu încălcarea gravă a trata-
telor internaționale, semnate de țara
noastră după 1945.

Imobilele retrocedate
arbitrar

Care sunt imobilele din
Sibiu care au fost retrocedate
FDGR şi Bisericii Evanghelice? Pre-
zentăm o listă provizorie cu clădirile
care au fost retrocedate sau sunt în
curs de retrocedare: Către Biserica
Evanghelică: Clubul Sportiv Șoimii
Sibiului ( str. General Magheru, nr.
18), Școala populară de arte „Ilie
Micu”( str. Avram Iancu nr.10), Co-
legiul agricol „Daniil Popovici Bar-
cianu”( str. Banatului nr.2),
Colegiul Național „Samuel Von
Brukenthal”( str. Piața Huet nr5),
Direcția Județeană a Arhivelor
Naționale Sibiu ( str. Arhivelor nr.1

şi 3), Colegiul Național Pedagogic
„Andrei Șaguna” ( str.General Ma-
gheru nr.30), Complexul de Servicii
Princhindelul ( str. Bastionului
nr.6), Complexul Național Muzeal
„Astra” (Pădurea Dumbrava), Com-
plexul Național Muzeal „Astra” (
Muzeul de Etnografie saxonă Emil
Sigerus), (str. Piața Mică, nr21),
Intersecția Bulevardului Corneliu
Coposu cu str. Herman Oberth şi
parțial Spitalul Clinic Județean
Sibiu ( b-dul Corneliu Coposu),
Muzeul Brukenthal.
Către Forumul Democrat al Ger-
manilor din România: Inspectora-
tulk Școlar Județean Sibiu
(str.Berăriei, nr 2), Fostul sediu Fi-
larmonica de stat Sibiu (transformat
în restaurantul Hermania), ( str. Fi-
larmonicii nr.2), Serviciul Județean
Ambulanța Sibiu ( str. Funarilor
nr.1), sediul FDGR din Piața Mare,
dar şi multe alte clădiri din centrul
istoric. Precizăm că sunt în curs de
revendicare, din partea FDGR şi a
Bisericii Evanghelice cele mai impo-
zante clădiri din centrul istoric , cu-
prinse în aria str. Bălcescu şi Piața
Mare.

SURSA: ancheteonline.ro
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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
adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi    între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va con-
sulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

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

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
_________________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri  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  în-
cepând 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
________________________________
În  fiecare    Luni  a săptămânii  între orele
9:30 – 17:30 la Cabinet Dr. COICA  va
consulta

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
Dermatologie

Venerologie
Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cuta-
nate
Dermatoscopie
Peelinguri  chimice
Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiper-
pigmentate
Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul
ridurilor  şi al  transpiraţiei excesive
Injectări  cu acid  hialuronic (   riduri,
buze, pomeţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755129925
_________________________________
_
La cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie
Programari :0753.683.797

_________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Klaus Iohannis
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Instituţiile publice din judeţ
sunt deficitare în ceea ce pri-
veşte accesibilitatea persoane-

lor cu dizabilităţi la serviciile
oferite de acestea, a arătat ieri, în
cadrul şedinţei Colegiului Prefec-
tural, directorul Agenţiei Judeţene
de Prestaţii Sociale (AJPS) Satu
Mare, Vartolomeu Bartoş. Acesta a
arătat că în afară de rampele de
acces, în marea majoritate a insti-
tuţiilor nu sunt respectate prevede-
rile legale pentru accesul
persoanelor cu handicap. Prefectul
Eugeniu Avram a solicitat institu-
ţiilor să fie luate măsurile necesare
pentru a fi îndreptate aceste ne-
ajunsuri, deoarece legea obligă.

Doar rampe de acces
După ce a făcut o prezen-

tare succintă a activităţii AJPS, di-
rectorul Vartolomeu Bartoş a arătat
că deşi legea cu privire la facilitarea
accesului persoanelor cu dizabilităţi
la serviciile oferite de instituţiile pu-
blice a intrat în vigoare în anul 2010,
în marea majoritate a cazurilor până
în prezent au fost făcute doar ram-
pele de acces. Potrivit lui Bartoş, în
afară de aceste rampe, mai trebuie
asigurat accesul persoanelor cu han-
dicap la ghişee, să existe grupuri sa-
nitare adecvate acestei categorii de
persoane şi acolo unde este cazul să
existe un traducător în limbajul mi-
mico-gestual pentru cei cu defi-
cienţe de vorbire şi auz. De
asemenea, mijloacele de transport
trebuie să fie adaptate pentru a per-
mite accesul persoanelor cu pro-
bleme locomotorii, precum şi staţiile

de autobuz, iar firmele de taxi tre-
buie să aibă cel puţin o maşină care
să poată transporta astfel de per-
soane. “Din 2010 atragem atenţia că
trebuie respectate aceste norme, însă
de fiecare dată primim din partea in-
stituţiilor acelaşi răspuns: nu sunt
fonduri. Prevederile legale sunt clare,
dar de patru ani de zile nu au putut
fi respectate decât în foarte rare ca-
zuri. Au fost făcute controale în
acest sens în urma cărora au fost sta-
bilite anumite sarcini dar care nu au
fost respectate”, a precizat directorul
AJPS Satu Mare.

Prefectul Eugeniu Avram a

solicitat instituţiilor să elaboreze un
plan de măsuri pentru îndreptarea
acestei situaţii, cel puţin acolo unde
se poate. “Trebuie să fie luate măsuri
urgente pentru a îndrepta situaţia
pentru că legea ne obligă. Trebuie să
stabilim un set de măsuri în acest
sens şi trebuie să ne implicăm cu
toţii. De asemenea, să se aibă în ve-
dere ca măcar ceea ce se construieşte
de acum înainte să respecte aceste
prevederi legale”, a precizat prefectul
Avram. 

Tot în acelaşi context, di-
rectorul Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Satu Mare, Pataki Fran-

cisc, a declarat că a fost contactat de
către membrii unei asociaţii a per-
soanelor cu dizabilităţi care s-au
plâns de faptul că nu au acces vizual
la Serviciul de Urgenţă 112, cel tele-
fonic nefiind suficient atâta timp cât
nu pot vorbi. Şi în acest sens, prefec-
tul Avram a declarat că trebuie luate
măsuri.

Inspectoratul Şcolar,
felicitat

În continuarea şedinţei
Colegiului Prefectural, inspectorul
general al Inspectoratului Şcolar Ju-

deţean (IŞJ) Satu Mare, Claudiu
Mondici, a făcut o succintă prezen-
tare a rezultatelor obţinute la ul-
tima sesiune de Bacalaureat din
acest an. Prefectul Eugeniu Avram
a felicitat conducerea Inspectora-
tului pentru modul în care a orga-
nizat examenele naţionale în judeţ,
adăugând că trebuie luate măsuri
pentru îmbunătăţirea procentului
de promovabilitate. 

De asemenea, Mondici a
mai arătat că şcolile sunt pregătite
pentru începerea noului an şcolar,
astfel că cei peste 56.800 de elevi au
putut începe şcoala în condiţii nor-
male. Din cele 209 unităţi de învă-
ţământ existente, doar şapte nu au
fost autorizate din punct de vedere
sanitar, iar în şase şcoli se mai exe-
cută încă unele lucrări dar nu în
măsură să afecteze procesul de în-
văţământ. Totodată, inspectorul
general a mai precizat că în judeţ
au ajuns manualele pentru clasele
III-X, iar pentru clasele întâi şi a
doua acestea vor ajunge după ce
Ministerul Educaţiei va soluţiona
problemele existente. Oficialul IŞJ
a mai precizat că în prezent la se-
diul instituţiei sunt preluate cere-
rile pentru rechizite gratuite.
Judeţului nostru i-a fost alocată în
acest sens suma de 385.000 de lei
care sunt suficienţi pentru circa
16.500 de pachete cu rechizite şco-
lare.

La finalul şedinţei, noul
inspector şef al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Satu Mare, Floren-
tin Vlad, a arătat că au fost luate
toate măsurile necesare pentru a fi
asigurată protecţia elevilor în şcoli
şi în jurul acestora şi că va continua
organizarea de acţiuni de prevenire
în care vor fi implicaţi elevii.

FLORIN DURA

Instituţiile, deficitare la accesibilitatea
persoanelor cu handicap
8 Prefectul Eugeniu Avram a solicitat elaborarea unui plan de măsuri pentru îndreptarea acestor neajunsuri

PLANIFICARE. Prefectul Avram doreşte îmbunătăţirea accesului persoanelor cu handicap la serviciile
oferite de instituţii

Sala mare de şedinţe a
Palatului Administrativ a găzduit
ieri prima şedinţă de instruire a
reprezentanţilor primăriilor din
judeţ pentru alegerile preziden-
ţiale care se vor desfăşura în data
de 2 noiembrie. Condusă de pre-
fectul Eugeniu Avram, la şedinţă
au mai participat subprefectul
Altfatter Tamas, şeful Inspectora-
tului de Poliţie Judeţean (IPJ)
Satu Mare, Florentin Vlad, şeful
ISU Satu Mare, colonelul Gheor-
ghe Dan, reprezentanţii Jandar-
meriei şi ai majorităţii unităţilor
administrativ-teritoriale din
judeţ.

Încă de la începutul şe-
dinţei, prefectul Eugeniu Avram
le-a cerut reprezentanţilor primă-
riilor din judeţ să ia toate măsu-
rile necesare pentru ca procesul
electoral să se desfăşoare în cele
mai bune condiţii. Totodată,
şeful IPJ, Florentin Vlad, a atras
atenţia asupra prevederilor legale
a organizării procesului electoral,
insistând asupra infracţiunilor.
Printre altele, primăriile trebuie
să organizeze secţiile de votare, să

faciliteze accesul cetăţenilor pen-
tru a-şi exprima votul şi să ve-
gheze la buna desfăşurare a
procesului electoral. În continua-
rea şedinţei, colonelul Gheorghe
Dan a precizat că primăriile tre-
buie să ia toate măsurile necesare
pentru prevenirea incendiilor, să
verifice dacă înainte şi în timpul
procesului electoral sunt respec-

tate în secţiile de votare normele
PSI. La final, prefectul Eugeniu
Avram a trecut în revistă actele
normative care prevăd modul de
organizare a alegerilor pentru
Preşedinţia României. Astfel de
şedinţe de instruire vor mai fi or-
ganizate până la scrutinul din
data de 2 noiembrie.

Florin Dura

Un poliţist sătmărean a refu-
zat o mită de 200 de euro oferită de o
sătmăreancă pentru a nu-i fi suspendat
permisul. Astfel, marţi, în jurul orei
15.00, o sătmăreancă, în vârstă de 48 de
ani, ar fi oferit suma de 200 euro unui
agent de circulaţie din cadrul Biroului
Rutier pentru ca acesta să nu-şi îndepli-
nească atribuţiunile de serviciu. Sătmă-
reanca şi-ar fi dorit ca poliţistul să nu ia
măsurile legale faţă de ea pentru că, în
cursul săptămânii trecute, ar fi fost im-
plicată într-un eveniment rutier soldat
cu pagube materiale şi nu s-ar fi prezen-
tat la unitatea de poliţie în termenul
prevăzut de lege de 24 de ore pentru în-
tocmirea documentelor. Poliţistul a re-
fuzat banii oferiţi de către femeie şi, în

colaborare cu ofiţerii Serviciului Jude-
ţean Anticorupţie Satu Mare şi sub di-
recta coordonare a procurorilor din
cadrul Parchetului de pe lângă Tribu-
nalul Satu Mare, s-a  realizat flagrantul.
Conform OUG195/2002  privind
circulaţia pe drumurile publice poliţis-
tul ar fi aplicat sancţiunea contraven-
ţională de 4 puncte amendă, respectiv
360 lei şi suspendarea permisului de
conducere pe o perioadă de 30 de zile.  

Suma oferită a fost ridicată până la
clarificarea situaţiei juridice. Cercetările
continuă sub aspectul comiterii infrac-
ţiunii de dare de mită conform artico-
lului 290 din Codul Penal, persoana
fiind cercetată în stare de libertate.

Florin Dura

Prima şedinţă de instruire pentru alegerile 
prezidenţiale

Un poliţist a refuzat o mită de
200 de euro
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Cele mai importante piese
care compun Tezaurul
României se află la Satu

Mare şi pot fi vizitate de sătmă-
reni până în data de 2 noiembrie.
Preţioasa colecţie care reuneşte
peste 200 de piese din aur şi ar-
gint, geto-dacice şi dacice, inclu-
siv patru din cele 12 brăţări de
aur recuperate de autorităţile ro-
mâne, a fost expusă la Muzeul de
Artă în cadrul expoziţiei  “Aurul
şi argintul antic al României”,
considerată cel mai important
eveniment muzeistic din istoria
Sătmarului, a cărei vernisaj a avut
loc ieri după amiază.

Eveniment unic 
la Satu Mare

La deschiderea expoziţiei
de ieri au fost prezenţi directorul
Muzeului Naţional de Istorie a
României, Ernest Oberländer-Târ-
noveanu, cel care a făcut posibil ca
Tezaurul României să ajungă la
Satu Mare, prefectul Eugeniu
Avram, preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, directorul
Muzeului Judeţean, Liviu Marta,
alţi iubitori de istorie şi cultură
din judeţ.

În cuvântul său de deschi-
dere, Liviu Marta a arătat că expo-
ziţia care cuprinde cele mai
importante piese ale Tezaurului
României reprezintă cel mai im-
portant eveniment muzeistic rea-
lizat vreodată la Satu Mare. “Este

o onoare să avem în municipiul şi
judeţul nostru piese de o reală va-
loare, multe dintre acestea repre-
zentative pentru cultura mondială,
foarte bine realizate din punct de
vedere artistic”, a mai spus Liviu
Marta care a mulţumit tuturor
celor care şi-au adus aportul la or-
ganizarea acestei expoziţii. Prefec-
tul Eugeniu Avram s-a arătat
foarte încântat să participe la
această expoziţie de anvergură na-
ţională şi i-a invitat pe sătmăreni
să viziteze aceste obiecte fiind o
ocazie unică pentru marea majori-
tate a acestora de a le vedea în rea-
litate. La rândul său, Adrian Ştef a
afirmat că acest eveniment este
foarte important pentru munici-
piul şi judeţul Satu Mare şi i-a fe-
licitat pe cei care au avut iniţiativa
de a organiza această expoziţie.
“Acum, toţi sătmărenii au posibili-
tatea de a viziona aceste piese de o
reală valoare, piese pe care până
acum nu le-au văzut decât în căr-
ţile de istorie. Consiliul Judeţean
va sprijini şi în continuare astfel de
iniţiative”, a mai spus Ştef. 

Satu Mare, 
a treia expoziţie

Directorul Muzeului Na-
ţional de Istorie a României, Ernest
Oberländer-Târnoveanu, a arătat
că expoziţia de la Satu Mare face
parte din cadrul proiectului “Aurul
şi argintul antic al României”, care
a prins contur în urmă cu patru
ani. “Am considerat că este timpul
ca toţi românii să poată vedea în

realitate patrimoniul naţional, ast-
fel că, în parteneriat cu alte 31 de
muzee, am decis să organizăm ast-
fel de expoziţii în ţară. Este cel mai
mare proiect muzeal din ultimii
150 de ani la nivel naţional. Expo-
ziţia de la Satu Mare este a treia în
cadrul proiectului, după cele orga-
nizate la Timişoara şi Oradea, iar
în final, Tezaurul României va
ajunge în 12 oraşe din ţară. Sper să
ţineţi minte acest eveniment şi să-l

povestiţi mai târziu copiilor şi ne-
poţilor”, a mai spus Ernest Ober-
länder-Târnoveanu.

De asemenea, a mulţumit
autorităţilor judeţene pentru
modul decisiv prin care au contri-
buit la realizarea acestei expoziţii la
Satu Mare. Apoi, după un scurt
moment liric prezentat de soprana
Nicoleta Conceanu şi pianistul La-
dislau Roth, sătmărenii au fost in-
vitaţi să viziteze expoziţia.

Peste 200 de piese 
expuse

În cadrul expoziţiei de la
Satu Mare sunt expuse cele mai
importante piese geto-dacice şi
dacice, printre ele regăsindu-se in-
clusiv patru din cele 12 brăţări
dacice de aur recuperate de statul
român. De asemenea, sătmărenii
mai pot vedea kosonii de aur,
enigmaticele monede dacice, po-
doabe şi însemne de rang regal,
dar şi numeroase alte piese reali-
zate din argint, cum ar fi monede,
brăţări, coliere, cercei, fibule, me-
dalioane, vase, opaiţe. În total, la
Muzeul de Artă sunt expuse peste
200 de piese confecţionate din
aur şi din argint, tezaure celebre
precum cele de la Pietroasa, Sân-
crăieni, Peteni, Drăgeşti, Tăşad,
Sacalasău, Rociu, Bălăneşti, care
ocupă un loc important în cadrul
expoziţiei, alături de numeroase
alte asemenea piese din metale
preţioase, descoperite pe terito-
riul României. Chiar dacă valoa-
rea de asigurare a acestor obiecte
este de 70 de milioane de euro,
exponatele au o valoare inestima-
bilă din punct de vedere arheolo-
gic.

Sătmărenii pot vizita ex-
poziţia de la Muzeul de Artă în
fiecare zi, până în data de 2 no-
iembrie.

FLORIN DURA

Tezaurul României se află la Satu Mare
8 Piesele acestuia pot fi vizitate la Muzeul de Artă în cadrul celei mai importante expoziţii de acest gen din
istoria Sătmarului

UNIC. Peste 200 de piese din Tezaurul României pot fi vizitate de sătmăreni la Muzeul de Artă

O echipă mixtă formată
din reprezentanţi ai Direcţiei de Să-
nătate Publică (DSP), ai Direcţiei
Sanitar Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor (DSVSA) şi ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean
(IŞJ) vor verifica, în perioada urmă-
toare, produsele alimentare care vor
fi comercializate de unităţile eco-
nomice aflate în incinta şi în jurul
şcolilor din judeţ. Totodată, va fi
verificată şi mâncarea adusă elevilor
în şcoli de firmele de catering.

Reprezentantul Direcţiei

de Sănătate Publică Satu Mare,
Lidia Tămaş, a afirmat ieri, în ca-
drul şedinţei Colegiului Prefectu-
ral, că trebuie să fie verificată
alimentaţia sănătoasă a elevilor în
şcoli. Potrivit legii, unităţile ali-
mentare aflate în incinta şi în jurul
şcolilor au voie să comercializeze
doar anumite produse care să nu
cuprindă substanţe care să afecteze
sănătatea şi dezvoltarea corectă a
elevilor. “Odată cu începutul de an
şcolar va trebui să verificăm ce
anume comercializează aceste uni-

tăţi de alimentaţie pentru a nu avea
surprize neplăcute mai târziu.
Legea prevede expres ce produse
pot fi vândute în incinta unităţilor
de învăţământ astfel că este necesar
un control”, a precizat Lidia Tămaş.
Totodată, directorul DSVSA Satu
Mare, Nicolae Dumuţa a adăugat
că trebuie verificate şi mâncărurile
aduse în şcoli de firmele de cate-
ring, dacă acestea respectă norma-
tivele în vigoare în acest sens.
“Instituţia noastră a transmis firme-
lor de catering măsurile care trebuie

respectate, dar ar fi foarte bine ca şi
directorii de şcoli să le cunoască”, a
mai spus Dumuţa.

Prefectul Eugeniu Avram
a recomandat să fie formată o comi-
sie mixtă, din care să facă parte re-
prezentanţi ai DSP, DSVSA şi IŞJ,
şi care să efectueze controale atât la
unităţile alimentare din incinta
şcolilor şi împrejurul acestora, cât şi
la firmele de catering din judeţ care
livrează mâncare elevilor în şcoli.
“Trebuie să luăm toate măsurile
preventive necesare pentru a nu

avea evenimente neplăcute de-a
lungul acestui an şcolar. Solicit, de
asemenea, ca Inspectoratul Şcolar
să emită o circulară conducerilor
şcolilor din judeţ în care să fie spe-
cificate produsele alimentare per-
mise a fi comercializate în incinta
şcolilor precum şi de firmele de ca-
tering”, a mai spus Eugeniu Avram.
Totodată, prefectul a solicitat o co-
laborare inter-instituţională mult
mai bună decât cea existentă până
în prezent. 

Florin Dura

Alimentaţia sănătoasă a elevilor, în atenţia autorităţilor

Expoziţia de la Satu Mare este a treia în cadrul proiectului O lecţie de istorie atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari
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Sistemul de urmărire SUMAL,
care va intra în testare la nivel
naţional în data de 21 sep-

tembrie şi va fi folosit începând cu
data de 8 octombrie, are menirea
de a duce la combaterea furtului de
lemne din pădurile ţării prin urmă-
rirea şi controlarea exploatării de
masă lemnoasă. Sistemul a fost pre-
zentat ieri, în cadrul unei confe-
rinţe de presă, de prefectul
Eugeniu Avram, alături de directo-
rul Direcţiei Silvice Satu Mare,
Sever Şter, şi de coordonatorul In-
specţiei Silvice Satu Mare, Maria
Antal.

Urmărire la secundă
Atât prefectul Eugeniu

Avram, cât şi directorul Direcţiei
Silvice, Sever Şter, au arătat, în ca-
drul întâlnirii cu presa, că noua le-
gislaţie a fost aşteptată de foarte
mult timp şi că implementarea sis-
temului SUMAL va duce la dimi-
nuarea furtului de material lemnos
din pădurile României. Prin soft-ul
SUMAL, pus la dispoziţie gratuit
utilizatorilor, se instituie un sistem
de urmărire la secundă a modului de
exploatare a materialului lemnos.
Practic, prin intermediul soft-ului,
care poate fi instalat pe telefoanele
mobile inteligente sau pe tablete, se
va ţine o evidenţă “la secundă” a tă-
ierilor de arbori din păduri. 

În momentul înregistrării
materialului lemnos, aplicaţia va
emite un cod unic care va fi consem-
nat în avizele de însoţire a materia-
lului lemnos, împreună cu data, ora,
minutul şi secunda la care codul a
fost emis. În cazul în care în zonă nu

este semnal de internet, va fi emis un
semnal off-line care va fi activat în
momentul în care se va ajunge într-
o zonă cu semnal, dar nu mai târziu
de şapte ore de la momentul solici-
tării codului. Soft-ul va putea fi fo-
losit atât de angajaţii
Inspectoratelor Teritoriale de
Regim Silvic şi de Vânătoare, cât şi
de ofiţeri de poliţie, vameşi, repre-
zentanţi ai agenţilor economici sau
transportatori. Astfel, transportul
materialului lemnos va putea fi ur-
mărit în trafic de către agenţii de

poliţie doar tastând numărul de în-
matriculare a autovehiculului care
face transportul. 

În data de 21 septembrie
va avea loc la nivel naţional testarea
sistemului SUMAL, care va putea fi
folosit, apoi, începând cu data de 8
octombrie în toate judeţele ţării. În
judeţul Satu Mare, până în prezent,
au depus cereri pentru a achiziţiona
soft-ul 166 de persoane de la 116
agenţi economici, precum şi 180 de
angajaţi ai celor opt ocoale silvice.

Masa lemnoasă neîn-
registrată, confiscată

Potrivit celor afirmate de
Maria Antal, materialul lemnos con-
statat în trafic şi care nu este înregistrat
în aplicaţia SUMAL va fi confiscat.
De asemenea, mai sunt prevăzute
amenzi cuprinse între 1.000 şi 20.000
de lei pentru diferite perioade de ne-
utilizarea sistemului în cazul exploata-
ţiilor de material lemnos. 

Soft-ul SUMAL nu va fi fo-
losit în cazul transporturilor de lemne

pentru gospodării. “Iniţial a fost stabi-
lit că nu va fi folosit acest sistem pentru
transporturi de până la un metru cub
de material lemnos. Ulterior s-a re-
venit şi s-a dat acordul ca sistemul
SUMAL să nu fie folosit în cazul
transporturilor de până la trei metri
cubi de lemne. În cazul acestor
transporturi, vor fi folosite doar avi-
zele de însoţire fără a fi înregistrate
în sistem”, a precizat Maria Antal.
Astfel, sistemul SUMAL are în ve-
dere exploatările de mari dimen-
siuni de masă lemnoasă.

FLORIN DURA

Furtul de lemne, combătut cu ajutorul
tehnologiei
8 Exploatarea masei lemnoase va putea fi urmărită şi controlată prin intermediul telefoanelor mobile sau a tabletelor 

PREZENTARE. Sistemul SUMAL va fi folosit începând din data de 8 octombrie

Numeroasele acţiuni de
promovare a staţiunii Tăşnad, orga-
nizate de administraţia locală tăşnă-
deană, nu au fost în zadar. Peste
250.000 de turişti au vizitat staţiu-
nea balneară de la începutul sezonu-
lui estival şi până în prezent, ne-a
declarat primarul oraşului Tăşnad,
Vasile Mitraşca. Dacă toamna va fi
călduroasă, numărul turiştilor va
creşte în continuare. Astfel, a fost
atinsă ţinta pe care şi-a propus-o ad-
ministraţia locală la începutul aces-
tui an, de a creşte numărul de turişti
cu 5-10%. Majoritatea celor care au
vizitat staţiunea din Tăşnad sunt
clujeni, urmaţi de sălăjeni şi mara-
mureşeni, ne-a declarat administra-
torul ştrandului Tăşnad, Gheorghe
Niţă. Pe locurile următoare se si-
tuează judeţele Bihor şi Bistriţa-Nă-
săud. Staţiunea dispune de peste
1.300 de locuri de cazare, situate în
hoteluri, moteluri, pensiuni şi case
particulare.

Începând cu acest sezon es-
tival, ştrandul a fost dotat cu o bază
sportivă multifuncţională, care cu-
prinde un teren de tenis cu piciorul
cu gazon artificial, respectiv un mi-

niteren de fotbal şi unul de volei cu
nisip. Noua bază sportivă a devenit
unul dintre punctele de atracţie ale
ştrandului în rândul tinerilor. Tere-
nurile sunt pline de turişti amatori de
puţin sport în aer liber, atât în timpul
săptămânii, cât mai ales în week-end.
De asemenea, zona de campare se
află în plin proces de modernizare, în
vederea dotării conform standarde-
lor europene în vigoare.

Încă de la finele anului tre-
cut, Primăria Tăşnad a demarat o
campanie intensivă de promovare a
staţiunii balneare în scopul creşterii
numărului de turişti în acest an. Sta-

ţiunea Tăşnad a fost promovată la
Târgul de Turism al României, la
Târgul de Turism Touristica din
Cluj-Napoca, respectiv la Târgul de
Vacanţe care a avut loc la complexul
Expo Transilvania din Cluj-Napoca.
La fiecare expoziţie, Primăria Tăşnad
a participat cu standuri proprii, prin
intermediul cărora au fost prezentate
proprietăţile curative ale apei ter-
male, ofertele de cazare, facilităţile
existente în staţiune. De asemenea,
vizitatorii standurilor au primit ma-
teriale informative despre Staţiunea
balneară Tăşnad.

Szasz Lorand

Asociaţia STEA, îm-
preună cu reprezentanţii a 25 de
instituţii publice şi ONG-uri din
Satu Mare, au semnat ieri acordul
de parteneriat pentru constituirea
unui grup de lucru inter-sectorial
pentru prevenirea şi combaterea
excluziunii sociale a persoanelor
vulnerabile din Satu Mare–
GIPEX. Scopul proiectului este
de a contribui la creşterea accesu-
lui şi furnizării serviciilor sociale
pentru grupurile vulnerabile, iar
bugetul acestuia depăşeste 200 de
mii de euro.

Planul de activitate al
proiectului se întinde pe o durată
de doi ani de zile, timp în care se
vor realiza studii sociologice pen-
tru identificarea nevoilor copiilor şi
tinerilor în situaţie de risc, workshop-
uri sau diverse întâlniri cu partenerii
proiectului în vederea găsirii unor
soluţii concrete pentru grupul
ţintă. Proiectul este finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în
cadrul Fondului ONG în Româ-
nia. Bugetul proiectului este de
peste 211 mii de euro şi va fi im-

plementat în parteneriat cu insti-
tuţiile publice şi ONG-urile din
Satu Mare , în special prin Servi-
ciul Public de Asistenţă Socială
Satu Mare şi Poliţia Locală a mu-
nicipiului Satu Mare.

Beneficiari direcţi ai pro-
iectului sunt 465 de persoane
(peste 80% fiind de etnie romă)
care se confruntă cu probleme ce
reprezintă o piedică majoră în di-
recţia incluziunii sociale, iar be-
neficiarii indirecţi sunt factori de
decizie locali, alte ONG-uri care
furnizează servicii sociale şi co-
munitatea locală sătmăreană.

Alexandra Ardelean

Mobilizare pentru combaterea
excluziunii sociale

Peste 250.000 de turişti au vizitat staţiunea Tăşnad
în acest an
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Romtelecom şi COSMOTE sunt acum Telekom
Romania 

Reţeaua ta integrată fix-mobil, pentru milioanele
de experienţe care merită împărtăşite

Până în 13 septembrie, unul din doi români era utiliza-
tor al serviciilor Romtelecom sau CoSmote Româ-
nia. Acum, aceştia au devenit utilizatori ai telekom
Romania.

Sub sloganul “eXPeRIeNȚe îmPReuNĂ”, telekom
Romania oferă produse şi servicii fix-mobile complet
integrate, create pentru a oferi experiențe de calitate
clienților, sub brand-ul „t”. 

“Ne dorim să devenim prima alegere ca brand de
telecomunicații din România care te conectează la
tehnologie, atât în viața personală, cât şi în cea
profesională. întrucât deține capabilități  şi puncte
forte unice, telekom devine o opțiune integrată fix-
mobilă pe piața românească, pentru milioanele de
experiențe ce merită împărtăşite”, a declarat Nikolai
beckers, Ceo al grupului telekom Romania.

Clienții se pot bucura de noua experiență de brand
şi de ofertele comerciale telekom  prin intermediul
magazinelor integrate fixe şi mobile, al unui call-
center unic, a unui nou website comun -
www.telekom.ro – sau prin intermediul paginilor
telekom Romania de pe principalele platforme de
social media. 

Primarul Dorel Coica a lansat
în mod public o întrebare
către locuitorii municipiului

Satu Mare, respectiv de unde să se
taie cei 750.000 de lei necesari aco-
peririi salariilor actorilor Teatrului
de Nord până la sfârşitul anului.
Pentru plata integrală a salariilor ac-
torilor până la sfârşitul anului este
nevoie de suma de 750.000 lei. Tea-
trul de Nord a rămas fără bani în-
trucât a cheltuit subvenţia de la
bugetul local, dar nu a realizat decât
un sfert din veniturile proprii de un
milion, preconizate în bugetul insti-
tuţiei. Primarul Coica a mai afirmat
că de vină pentru situaţia creată la
Teatrul de Nord este viceprimarul
Marcela Papici, care l-a propus şi l-
a susţinut pe fostul manager Sorin
Oros.

O întrebare încuietoare
în cadrul unei conferinţe de

presă, primarul Dorel Coica, alături
de directorul Direcţiei economice din
cadrul Primăriei Satu mare, lucia
ursu, au prezentat ieri situaţia finan-
ciară a teatrului pentru perioada
2011-2014, potrivit căreia bugetul in-
stituţiei a fost majorat în fiecare an, iar
sumele cu salariile au crescut cu
254.000 de lei în 2012 şi cu 542.000
lei în 2013. Primarul Coica a declarat
că Primăria Satu mare a virat integral
teatrului subvenţia de 3,1 milioane
lei, însă instituţia nu a reuşit să reali-
zeze decât 250.000 lei din veniturile
proprii, prevăzute la nivelul sumei de
un milion de lei, în condiţiile în care
în 2013 veniturile proprii ale teatru-
lui de Nord au fost de 836.722 lei.

Primarul Coica a explicat că
singura soluţie pentru acoperirea chel-
tuielilor salariale ale actorilor în ulti-
mele luni ale anului o constituie o
rectificare bugetară în şedinţa ordi-
nară de la finalul lunii septembrie.
“trebuie să luăm 750.000 de lei de la
alte capitole bugetare pentru a asigura
salariile actorilor. De unde să luăm cei
750.000 de lei necesari? De la dru-
muri, trotuare, de la creşe, grădiniţe,
şcoli şi licee sau să oprim viitoarele an-
velopări de blocuri? lansez o între-
bare către sătmăreni: de unde să luăm
banii?”, s-a întrebat primarul Coica.

“Viceprimarul Papici
poartă vina”

edilul şef s-a declarat ne-
mulţumit de faptul că, în timp ce sec-
ţia maghiară joacă cu sala plină, la
secţia română se joacă cu spectatorii
pe scenă, numărul acestora nedepă-
şind 50- 60 de persoane. Primarul
Coica i-a îndemnat pe actori să
meargă pe la şcoli să-şi promoveze pie-
sele, astfel încât lumea să meargă la
teatru, să cumpere bilete, ca să le fie
asigurate salariile. 

Chestionat despre modul în
care s-a ajuns în această situaţie critică
la teatrul de Nord, primarul Dorel
Coica a dat vina pe viceprimarul mar-
cela Papici. “oros nu ajungea manager
dacă nu ar fi fost propus şi susţinut de
doamna viceprimar Papici. îmi repro-
şez că am lăsat-o pe doamna vicepri-

mar să se ocupe de teatru”, a declarat
Coica. edilul şef a adăugat că, de acum
înainte, primarul este cel care va răs-
punde de activitatea teatrului.

Rectificare de buget local
managerul teatrului de

Nord, Vasile Ţăran, a spus că este de
partea actorilor, aflaţi în grevă japo-
neză, susţinând că problema nu tre-
buia rezolvată în public. De asemenea,
managerul Ţăran şi-a criticat şi colegii
care după premiera de marţi seara au
explicat publicului care e situaţia. “la
finalul piesei de marţi seară, erdoş a
deschis o discuţie cu spectatorii, a sărit
apoi oros, a ieşit o degringoladă to-
tală”, a declarat Vasile Ţăran. “orgo-
liile dintre oros şi Coica ne-au tras

înapoi, dar oros trebuia să cedeze, aşa
a afectat 130 de persoane”, a adăugat
managerul teatrului. Acesta i-a mai
spus primarului Coica că nu este bine
informat în privinţa salariilor angaja-
ţilor, acestea fiind cuprinse între 650
şi 1600 de lei net. în replică, primarul
a făcut o comparaţie cu salariile poli-
ţiştilor locali, care sunt similare, dar
care  asigură siguranţa publică în oraş.

la finalul conferinţei de
presă, primarul Coica a afirmat că la
finalul acestei luni va avea loc o şedinţă
ordinară a Consiliului local Satu
mare, în cadrul căreia bugetul local va
fi rectificat, după care angajaţii îşi vor
primi salariile. Cel mai probabil banii
vor ajunge în buzunarele actorilor la
începutul lunii viitoare.

PRImARul CoICA îI îNtReAbĂ Pe SĂtmĂReNI:

De unde să luăm bani pentru
salariile actorilor?
8 edilul şef dă vina pe viceprimarul marcela Papici pentru situaţia
creată la teatrul de Nord

SARCINĂ. Primarul  caută soluţii pentru a acoperi salariile actorilor

SZASZ LORAND
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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  

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

Victor Ponta a intrat oficial,
miercuri, în cursa pentru
Cotroceni. Preşedintele PSD

şi-a depus miercuri, la Biroul elec-
toral Central, dosarul de înregistrare
a candidaturii la funcţia de
Preşedinte al României, din partea
Alianţei Electorale PSD-UNPR-
PC. 

Ponta a spus că România
are nevoie de schimbare şi unitate, că
vrea să schimbe profilul
preşedintelui - să nu mai fie unul
generator de crize - , pentru că ţara
are nevoie de unitate.

Preşedintele PSD, Victor
Ponta, şi-a depus, miercuri, la
Birorul Electoral Central, dosarul de

înregistrare a candidaturii pentru
alegerile prezidenţiale, 

Ponta a fost însoţit la sediul
BEC de soţia sa, Daciana Sârbu, de
lideri ai PSD şi de liderii UNPR şi
PC, respectiv vicepremierii Gabriel
Oprea şi Daniel Constantin. De la
lansarea candidaturii nu a lipsit nici
fostul ministru PSD al Educaţiei,
Ecaterina Andronescu.

Premierul Ponta, candi-
datul din partea Alianţei Electorale
PSD-UNPR-PC la funcţia de
preşedinte al României, este primul
dintre cei care şi-au anunţat intenţia
de a participa la scrutinul din noiem-
brie care îşi depune la BEC dosarul
de înregistrare a candidaturii.

Victor Ponta a fost întâmp-
inat la sosirea la sediul Biroului Elec-
toral Central de un grup de
susţinători. 

Pe 23 septembrie este ul-
tima zi în care pot fi depuse candida-
turile pentru cursa prezidenţială.

Ponta intră oficial în cursa 
pentru Cotroceni 
8 Şeful PSD şi-a depus candidatura la BEC
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Hercom satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

nr. telefon contact - 0756068011

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

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

aDrESa: STr. aDY EnDrE nr. 11, SaTU marE
TELEFOn PrOgramari: 0261 716 459; 0740 231 559

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

t o r t u r i t o r t u r i 
pentru diverse 

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTalon deserT graTuiT!
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Liga Campionilor
Rezultatele primelor
meciuri
marţi seara s-au disputat
primele partide din noul sezon
al Ligii Campionilor. au
evoluat echipele din grupele a,
B, C şi d, iar surprizele nu au
întârziat să apară. olympiacos a
învins campioana Spaniei,
atletico madrid, Liverpool s-a
chinuit în faţa celor de la
Ludogoreţ, iar Benfica nu a
reuşit să ţină piept celor de la
zenit. Realul din madrid s-a
distrat cu cei de la Basel, scor 5-
1, la pauză 4-1!
Grupa A
olympiacos - at. madrid 3-2     
juventus - malmo 2-0
Grupa B
Liverpool - Ludogorets 2-1     
Real madrid - fC Basel 5-1
Grupa C
Benfica - zenit 0-2     
monaco - Leverkusen 1-0
Grupa D
dortmund - arsenal 2-0     
Galatasaray - anderlecht 1-1

abonamente la 
meciurile Olimpiei 
de pe teren propriu
fC olimpia pune în vânzare
abonamente pentru suporteri
valabile la meciurile de pe teren
propriu în sezonul 2014-2015.
prețul unui abonament este de
60 de lei. abonamentele pot fi
achiziționate de la stadion, de la
recepția Hotelului aurora și de
la  Bistro Score. Vă amintim de
asemenea că prețul unui bilet de
intrare la meciurile de pe teren
propriu rămâne la 5 lei.

il calcio-LPS face
selecţie la fotbal copii
CS il Calcio, în colaborare cu
LpS Satu mare organizează
selecţie la fotbal pentru copii
născuţi în 2009. informaţii su-
plimentare aflaţi de la profe-
sorul Robert abrudan, telefon
0746.204.516.
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Voleibalistele de la CSM
s-au întors la Satu Mare
după ce au jucat în

cadrul a două turnee, în lux-
emburg şi în Franţa. Dacă pe
primul l-au câştigat lejer, la
Quimper fetele pregătite de
adrian Pricop au încheiat pe
locul trei.

Însă a fost un turneu
special, fiecare echipă fiind
formată din patru voleibaliste.
alături de CSm au mai partici-
pat echipe din Cehia (vicecam-
pioana), Quimper - liga a 2-a
franceză şi selecţionata under 20
a ţării gazdă.

Sportivele de la gruparea
sătmăreană au pierdut două par-
tide, cea cu vicecampioana Ce-
hiei, 1-3, şi 2-3 cu echipa din
Quimper,  reuşind să câştige doar
una, în faţa selecţionatei u 20 a
franţei, scor 3-1. În primul meci
CSm a condus cu 1-0, cu avantaj
şi în următoarele, dar au trebuit
să se recunoască învinse. Cam aşa
s-a întâmplat şi în partida cu
echipa gazdă. fetele noastre au
condus cu 2-0, dar experienţa
echipei care a retrogradat în
această vară în eşalonul secund
şi-a spus cuvântul.

pentru CSm au jucat
alexandra molnar, angelica
podină, alexandra mişca, adri-
ana matei, Beata Vaida, alexis
mathews, denisa mocar, ivana
zburova.

fetele au revenit deja la
antrenamente, după o zi de
odihnă, iar miercuri vor întâlni

la Satu mare, într-o partidă
amicală, echipa maghiară nyire-
g yhaza. de azi lotului i se va
alătura încă o jucătoare străină.
allison mcCurdy, o sportivă de
23 de ani din Sua, care joacă pe
postul de libero şi care a mai
evoluat pentru colegiul din
Tampa Bay, florida. 

ar fi cea de-a patra
stranieră după alexis mathews
(Sua), Vera dedkova (ucraina)
şi ivana zburova (Slovacia).

Voleibalistele de la
CSm, aflate în premieră în
prima ligă, vor debuta oficial
luna viitoare.

DanIel ChIorean

VoLei

Locul trei pentru CSM la turneul
din Quimper
8La Satu mare va sosi cea de-a doua americancă, allison mcCurdy

Cu doar câteva zile înainte
de startul în noul sezon al Ligii
naţionale, echipa de baschet de la
CSm Satu mare s-a mai întărit cu o
jucătoare. este vorba despre sâr-
boaica Biljana Stjepanovic care îi va
lua locul americancei Stephanie
Sension, pivot care a părăsit echipa
sătmăreană după câteva zile de
pregătiri.

În România, Biljana
Stjepanovic a evoluat la Braşov, ul-
timul sezon fiind legitimată la
echipa din minsk, Belarus. În
această perioadă de pregătire a fost
foarte aproape de a semna un con-
tract cu formaţia din prima ligă
maghiară, Szekszard. alături de
această echipă a şi participat la un
turneu amical la Sfântu Gheorghe.
Însă înţelegerea dintre cele două

părţi nu s-a concretizat, aşa că Bil-
jana Stjepanovic a ales să vină la
Satu mare, fiind obişnuită cu liga
din România.

are o medie bună, o
înălţime care o recomandă, 1,89 m
şi va evolua pe postul de pivot.
Sportiva a ajuns deja la Satu mare şi
se pregăteşte intens pentru startul
de sezon.

pentru iubitorii baschetu-
lui şi cei care au aşteptat cu sufletul
la gură noul sezon, să spunem că
sâmbătă şi duminică, la sala ecate-
rina Both, CSm-ul va evolua în
primul tur al Cupei României în
compania rapidistelor. Cele două
părţi s-au înţeles, iar jucătoarele
Rapidului au fost de acord ca am-
bele manşe să se joace la Satu mare.
primul joc este programat sâmbătă

de la ora 18.00, iar “returul“,
duminică de la ora 12.00. Sperăm ca
noul staff tehnic şi jucătoarele să
treacă de acest prim tur şi să
păşească cu dreptul în acest nou
sezon.

În altă ordine de idei, fos-
tul antrenor al  CSm-ului

sătmărean, dan fleşeriu, şi-a trecut
în palmares încă un trofeu. CS mu-
nicipal Târgoviște a câștigat Super-
cupa României, după ce a învins la
Bucureşti, pe iCim arad cu scorul
de 97-67 (19-23, 29-18, 24-13, 25-
13). 

Daniel D.

BaSchet feminin
Biljana Stjepanovic, noul
pivot al cSm-ului

CS Voinţa Satu Mare
organizează

Cursuri de şah 
Cursurile au loc  la Complexul de
educaţie ecologică şi monitorizare a
calităţii aerului din Grădina Romei
(Casa Verde), începând cu 16
septembrie.

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

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

maestrul fide 
muntean Ciprian-Sorin

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

În cadrul Cupei României
- faza judeţeană s-au tras la sorţi par-
tidele din turul al doilea. 

meciurile, 16 la număr, se
joacă pe 24 septembrie şi doar unul
pe 25, de la ora 16.00. În această fază
au intrat şi formaţiile din Liga a iV-
a, plus cele din Liga a V-a, care s-au
impus în prima etapă. Conform reg-
ulamentului, în caz de egalitate la fi-

nalul timpului regulamentar de joc,
departajarea se va face la loviturile de
la 11 m. 

Iată programul:

Miercuri
fC Certeze - energia negrești
dacia Supur - Voința Babța
aS Ghenci - fCm Victoria 2008

Carei
Speranța Halmeu - ugocea
porumbești
Venus dumbrava - dacia medieșu
aurit
Viile Satu mare - prietenia Crucișor
dari Lipău - Someșul Cărășeu
Victoria Tiream - Vulturii Santău
unirea Bercu - Someșul odoreu
Victoria petrești - Schamagosch

Ciumești
frohlich foieni - Kneho urziceni
Viitorul Lucăceni - Recolta Sanislău
olimpia domănești - aS Livada
arsenal Vetiș - unirea păulești
Crasna moftinu mic - Real andrid

Joi
Victoria Carei ii - unirea pișcolt

Dani C.

Cupa României - faza judeţeană - Se cunosc partidele din turul doi
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Mutu pleacă în India
Mutu a decis ca trebuie sa plece de la
Petrolul, cu destinatia India, acolo
unde va castiga o suma considerabila.
500.000 de euro pentru doar trei luni
de contract in India este suma pe care
o incaseaza Mutu. Digi anunta ca
'Briliantul' a facut ieri ultimul antre-
nament la Petrolul, iar imediat cum s-
a terminat, el a plecat de la echipa.
Chennai Titans este noul sau club, cu
care va semna in urmatoarele zile un
contract valabil pe trei luni. Pe langa
cei 500.000 de euro, cat ia Mutu,
clubul asiatic mai plateste inca
100.000 de euro celor de la Petrolul.
Imprumutul lui Mutu este valabil
pana in iarna. El va reveni in Liga I
pentru partea a doua a sezonului in
curs. In vara lui 2015 el va semna cu
Chennai un contract pe un sezon,
dupa ce-l va incheia pe cel cu
ploiestenii. La Titans este o situatie in-
teresanta: pe banca este un antrenor-
jucator, celebrul Marco Materazzi. In
India, in acest sezon, vor mai juca
nume cunoscute in Europa - Anelka,
Del Piero, Pires, Trezeguet, Ljungberg
si Capdevila. Adrian Mutu are acum
35 de ani si 8 luni.
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FOTBAL

Steaua şi Astra intră în focul
Ligii Europa

Două echipe reprezintă
românia în cupele eu-
ropene. este vorba de-

spre astra Giurgiu şi Steaua
Bucureşti, ultima fiind
eliminată din play-off-ul ligii
Campionilor de ludogoreţ
(n.r. Moţi). astralii joacă în
deplasare la Zagreb, un meci
dificil, având în vedere că
echipa croată are câţiva
jucători cu nume, iar Steaua pe
teren propriu, dar fără specta-
tori cu aalborg.

Astra întâlneşte
pe Dinamo 

Astra vine după o în-
frângere usturătoare în campi-
onat, 4-1 cu CFr, dar Isăilă vrea
să spargă gheaţa în Europa.
rămâne de văzut cum vor reuşi
să gestioneze această situaţie.
Meciul dintre echipa croată şi
cea din Giurgiu, programat în
această seară, în prima etapă a
grupei D a Ligii Europa, va fi ar-
bitrat de o brigadă din Cipru, cu
Leontios Trattou la centru. Trat-
tou va fi ajutat la cele două linii
de Michael Soteriou şi Athin-
odoros Ioannou. Asistenţi supli-
mentari vor fi Christos
Nicolaides şi Demetris Masias,
iar arbitru de rezervă Sotiris
Viktoros. Partida poate fi

urmărită de la ora 20.00, în di-
rect la Pro Tv, Digisport şi Dol-
cesport. Cealaltă întâlnire a
grupei D le pune faţă în faţă pe
Salzburg şi Celtic.

Steaua, cu porţile 
închise

UEFA a decis ca FC
Steaua să dispute fără spectatori

partida cu danezii de la Aalborg,
din Liga Europa, şi să achite o
penalitate de 64.500 de euro,
pentru incidentele de la meciul
retur cu Ludogoreţ razgrad, din
play-off-ul Ligii Campionilor.

Aşa că Arena Naţională
va fi goală, fără spectatori la de-
butul Stelei în grupa J din Liga
Europa.

Meciul va fi arbitrat de

o brigadă din rusia, cu Vladislav
Bezborodov la centru.

Bezborodov va fi ajutat
la cele doua linii de Nikolai Gol-
ubev si Maksim Gavrilin. Asis-
tenti suplimentari vor fi Serghei
Ivanov si Mihail Vilkov, iar arbi-
tru de rezerva Valeri Dancenko.
În celălalt meci al grupei, rio
Ave primeşte vizita celor de la
Dinamo Kiev.

Daniel Chiorean

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

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

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

AJF SATU MArE
Verdictul incidentelor de la Oar-Cămin, 
amânat pentru săptămâna viitoare

O nouă şedinţă a Comisiei
de Disciplină din cadrul AJF-ului
sătmărean a avut loc marţi seara pen-
tru a hotărî şi a lua decizii împotriva
actelor de indisciplină din fotbalul
judeţean. Comisia condusă de
vicepreşedintele AJF-ului Zoltan
Pataki nu a avut prea multe de
soluţionat, ceea ce înseamnă că, cel
puţin teoretic, jucătorii devin mai
disciplinaţi.

În ceea ce priveşte situaţia
tensionată de după meciul Someşul
Oar-Schwaben Cămin, când jucători
din ambele tabere s-au înjurat,

scuipat, îmbrâncit, comisia a hotărât
ca audierile persoanelor implicate, a
martorilor care au fost prezenţi la joc
să aibă loc săptămâna viitoare.

Un alt incident rezolvat de
comisie, care s-a petrecut acum
câteva etape, a fost cel de la meciul
Unirea Păuleşti - Energia Negreşti-
Oaş. Şi acolo au avut loc îmbrânceli
din care unele părţi au ieşit destul de
şifonate. După terminarea meciului
un grup de spectatori s-au bătut cu
oficialii echipei oaspete. Drept ur-
mare, echipa din Păuleşti nu are voie
să organizeze următorul meci oficial

pe teren propriu.
La meciul Andrid - Pişcolt,

Viorel Cura de la oaspeţi s-a crezut
la sporturile de contact, aplicându-i
unui adversar un cap în figură. Pen-
tru această ispravă a fost suspendat
două etape şi amendat cu 65 de lei.
Pentru cumul de cartonaşe galbene a
fost suspendat o etapă şi amendat cu
20 de lei Petru Pop de la Unirea
Bercu. Tot o etapă, dar o amendă de
45 de lei a primit jucătorul celor de
la Arsenal Vetiş, Adrian Lasan, pen-
tru fault în postură de ultim
apărător.



SOCIETĂŢI

l S.C. BIG CONSTRUCŢII MG
S.R.L., cu sediul în Huta Certeze nr. 238,
judeţul Satu Mare, anunţă solicitarea emi-
terii Autorizaţiei de Mediu pentru activita-
tea: Cod CAEN: 4941 - Transport rutier
de mărfuri (inclusiv periculoase), desfăşu-
rată pe amplasamentul din Huta Certeze nr.
238, judeţul Satu Mare. Consultarea docu-
mentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B,
în zilele de luni-joi, între orele 8,00 - 16,30,
vineri 8,00 - 14,00. Pentru orice informaţii
referitoare la activitate, vă puteţi adresa la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu
Mare, telefon 0261-736003; tel./fax 0261-
733500; e-mail: office@apmsm.anpm.ro

l Vând proiect deosebit, cu toate vizele
la zi şi casă cu mansardă imediat ocupabilă.
0745-855032.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut o femeie care să se ocupe de spă-
latul şi de călcatul hainelor. Informaţii su-
plimentare la telefon 0261730102. 
l Fac menaj, călcat, mâncare, de 3 ori pe
săptămână la o familie de vârstnici. Telefon
0261-730021.

CERERI DE SERVICIU

l Tânăr, caut loc de muncă, orice fel. Te-
lefon 0743-365114.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 1,65, 55 kg, fără vicii, caut dom-
nişoară fără obligaţii, până la 40 ani, pentru
prietenie eventual căsătorie. 0742-589448,
0257-535497.
l Pensionară caut partener. Telefon
0757856349.

DIVERSE

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

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Duc-aduc persoane în Germania-Aus-
tria. Telefon: 0743132885.
l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii.
Telefon 0741-921789, 0770-592195.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului. Serio-
zitate şi punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la
preţuri convenabile. Telefon 0745-049715.
l Duc-aduc persoane în Germania. Te-
lefon: 0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t, 6,5
t şi cisternă 11.800 l, de la 0,8 euro/km.
0756-622682.
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Te-
lefon (non-stop): 0745-312034.

l Transport persoane Austria şi Germa-
nia 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 Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Repar calculatoare, instalaţii, montare,
curăţare de viruşi. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714. 
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Filmez, fotografiez, nunţi, botezuri etc.
la preţ corect.Telefon  0743-612415.
l Proiectare în construcţii. Arhitectură,
structură şi instalaţii. 0756-777470.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane android, ta-
blete, instalare navigaţie iGO 2014. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, cu-
răţire unitate, instalare programe office etc.
La nevoie-deplasare la domiciliu. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la
domiciliul clientului  Telefon  0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Tele-
fon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avan-
tajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negocia-
bile. Telefon 0740-511800, 0361-418079.

TERENURI

l Vând teren intravilan Bercu Roşu, 5 ari,
împrejmuit, apă, curent. Telefon 0740-
694930.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu documen-
taţie pe măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m,
str. Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-
252824.
l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor,
zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari,
utilităţi: apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100
euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front,
parcelă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent,
Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Te-
lefon 0747-907020.
l Vând 5 ari de grădină, căsuţă cu man-
sardă, terasă, pivniţă şi pomi fructiferi în
Bercu Roşu. Telefon 0261734972.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă
liniştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000
euro. 0745-253025.
l Vând teren 10 ari pe str.Petre Ispirescu.
Telefon 0740634814.
l Vând parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan zona DARA-DIANA. 1.200 euro/ar
negociabil. Telefon 0742763592.
l Vând 71 ari str. Dara, la 150 m de ulti-
mele case şi utilităţi, construibil sau parcela-
bil, preţ - 25.000 euro. 0745-698536.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea, front
la drumul principal spre Vama Petea de 22
m. Curent şi apă pe teren, întabulat pe per-
soană fizică. Ideal pentru loc de casă sau hale
industriale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Te-
lefon 0742-830706.
l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei.
Telefon 0740-634814.
l Vând grădină cca 650 mp, str. Victoriei
din Bercu Roşu - zona ştrand, preţ informa-
tiv - 1600 euro/ar, negociabil. 0361-420692,
0770-643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă
liniştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000
euro. 0745-253025.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate
utilităţile, la strada principală în Vetiş, după
Unicarm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan - Dru-
mul Careiului, cu pomi fructiferi. Telefon
0745-039506.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă,
10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, ex-
travilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă,
curent, iluminat public, drum pietruit, pro-
iect de canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în supra-
faţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

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

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

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

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

Imobil –constructie (carmangerie) situat in Satu
Mare, str.Depozitelor, nr.21, inscris in CF 53548
Satu Mare, nr. cadastral 6542/10  si dreptul de fo-
losinta asupra terenului in suprafata de 250 mp din
terenul in suprafata totala de 500 mp aflat in pro-
prietatea Statului Român, la pretul de strigare de
74.910 euro,
Imobil-constructie  (ATM) situat in Satu Mare, str.
Depozitelor, nr. 21, jud. Satu Mare inscris in CF
57713 Satu Mare, nr. cadastral 6542/8 si dreptul
de folosinta asupra terenului aflat in proprietatea
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 indivi-
duale pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Ham
Janos, nr.17, ap.10, jud. Satu Mare 

mobilier si aparatura birotica
scule si utilaje (atelier reparatii auto)
piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�    Diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�     Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200 lei.
Apartament cu 3 camere si dependinte cu destina-
tie 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 situat in
Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 198, jud Satu Mare,
inscris in CF 100309 top 883/3a si 883/4a, pret de
strigare 153.000 euro
Cabana Turisor S+P+2 situata in Negresti Oas, str
Vraticel fn (km 9), extratabulara, pret de strigare
27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, cantar, vi-
trine frigorifice, mobilier comercial, hidrofor, ma-
sina taiat paine, casa de marcat)

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

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

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

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

casa (cu drept de folosinta asupra terenului 100 mp)
situata in Satu Mare B-dul Closca, nr. 58, inscrisa
in CF 8457 Satu Mare, cadastral 4267/16, pret de
strigare 15.035 euro
autoturism OPEL VECTRA, anul fabricatiei
1992, nr.circ SM –O3-FMR pret de strigare 480
euro
stoc echipamente, piese pentru calculatoare si pe-
riferice 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, sapta-
manal, în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichi-
datorului INSOLV EXPERT SPRL  din Satu
Mare, str Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie publică
dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi pentru aceleaşi
bunuri sau prin negociere directă, dacă există un
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 raportul de evaluare. Plata pretului se
face in lei la cursul BNR leu/euro din ziua adjude-
carii bunurilor. 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ
TVA.

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

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

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

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

Pentru informaţii suplimentare vă
puteţi adresa la tel: 0733.676.201;
0735.842.809, 00261.716703, e-mail: insolv.ex-
pert@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

Familie din Germania caută
personal/femeie pentru menaj 

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

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

Salariul lunar este 300 euro.

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

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

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

merciale debitoare:
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l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, cana-
lizare. Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon
0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certifi-
cat de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din
Satu Mare. Telefon 0745-579981.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Ostrovului, etaj I, cu
balcon mare, nerenovată, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 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 parter, So-
lidarităţii, 17.000 euro, negociabil. 0743-
509340.
l Vând apartament 2 camere semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ -
29.000 euro. Urgent! Telefon 0747-
907020.
l Vând apartament 2 camere, 60 mp, tip
Carpaţi II, situat în M 17, etaj IV, finisat,
vană cu hidromasaj, uşi noi, aer condiţionat,
acoperiş, beci, preţ - 32.000 euro, negocia-
bil. Telefon 0745-381438.
l Vând apartament cu 2 camere in Micro
16, etajul 4. Îmbunatatiri. Telefon
0744646285
l Vând apartament 2 camere, cu balcon,
vedere spre parc, intrare  în curte cu maşina,
etaj I. Telefon 0740-148776.
l Vând apartament 2 camere, 50 mp, pe
str. Botizului, preţ informativ - 20.000 euro.
0757-521222.
l Vând apartament 2 camere din cără-
midă, pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II,
în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la parter
pe Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai
sau schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcen-
trală, la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul
judeţean, accept şi Programul “Prima Casă”,
fără intermediari. Informaţii telefon 0757-
349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Tele-
fon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere deco-
mandate, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str.
Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau
0771-566269. Preţ 23.000 euro. Fără inter-
mediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere la etajul I,
pe strada Botizului, semidecomandat, din
cărămidă, bucătărie mare, faianţată şi gre-
siată, cămară, debara, hol, baie, cu încăl-
zire centrală pe gaz, cu finisaje moderne,
geamuri termopan, parchet nou, izolat în
exterior şi parţial în interior şi garaj auto-
rizat din plăci de beton. Telefon 0722-
508613.
l Vând apartament 3 camere, etajul 4, cu
acoperiş, gresiat, faianţat, parchet laminat,
microcentrală, mobilă de bucătărie la co-
mandă. Telefon 0747634814
l Vând apartament 3 camere, etajul 2 in
Micro 17. Pret 38.000 negociabil. Telefon
0770314263 sau 0753763139

l Vând apartament de 100 mp în casă, 3
camere + bucătărie + 2 camere demisol, gra-
dină 2,5 ari + garaj. Zona Ştrandului Bercu
Roşu. Preţ 70.000 euro negociabil. Telefon:
0742763592
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ infor-
mativ 35.000 euro negociabil. Telefon
0722508613 sau 0770568504
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4,
Micro 17.  0361418622, 0741601463.
l Vând apartament 3 camere, 107 mp,
Centrul Nou, 46.000 euro. 0752-505803.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Car-
paţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în aso-
ciaţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-
622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat
şi utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp.
Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală ter-
mică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Carpaţi
II, etajul 2, 3 balcoane, 2 bai decomandate, cu
parchet/gresie/termopane/beci şi centrală
termincă. Suprafaţa totala 110 mp. Preţ
49.999 euro. Informaţii la telefon
0753532642
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe In-
dependenţei, finisat, două băi, microcentrală,
beci 100 mp. Preţ 42500 euro. Tel.
0745789043 sau 0742583153.
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu
două solarii - 900 mp, acoperit. 0745-855032
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte (cameră, baie, bucătă-
rie) neterminată; garaj, curte 3,5 ari teren.
Telefon 0752-685514, 0770-542551.
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie,
baie (apă, curent), situată lângă ştrand. Tele-
fon 0770-467713.
l Vând casă cu 3,60 ari teren. Telefon
0261-730021, 0743-989352.
l Vând casă cu mansardă ocupabilă ime-
diat. Telefon 0745855032.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu
maşina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu
apartament. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu
toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabilă, teren aferent 0,50 ha. Te-
lefon 0745-855032.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp,
str. Fabricii.  0748-108881, 0743-424471.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona
ştrand termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucă-
tării, 2 băi, 2 terase + 1 casă cu 2 camere şi
garaj + 8 ari grădină. Preţ - 91.000 euro sau
jumătate din proprietate 46.000 euro. Telefon
0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte şi grădină -
540 mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechituri, cu
3 camere, bucătărie, baie, cămară alimente, cu
hol la intrare, 5 ari teren, garaj, la preţ bun. Te-
lefon 0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, posibi-
lităţi de construcţie, microcentrală, garaj.
0752-309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-424238.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 

IMOBILIARE  CAREI

l Vând casă 2 camere, 10 ari teren în Carei,
24.000 euro, negociabil. 0746476885. 
l Dau în chirie spaţiu comercial în Carei
(apă-gaz-baie). Telefon: 0746476885.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. 0748768248.
l Vând apartament 2 camere în Carei, mo-
bilat. Telefon 0728-170493. 
l Vând apartament 2 camere, et I, în Carei,
spatele Monumentului. 0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în Carei.
0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter, 2
camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, su-
prafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. 0745-890548, între  10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând loc de casă în Halmeu, zonă bună,
30 ari cu front 28 m. 0742-481793,
0043069917611731.
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 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
Halmeu. Telefon 0742-481793.
l Vând casă cărămidă Eriu Sâncrai, nr.281,
3 camere mobilate, bucătărie, baie, living, hol,
cămară, bucătărie de vara, spais, beci, grajd,
şură, 3 coteţe porci si 3 de păsări,
patul porumb, magazie cereale, magazie
lemne, 5 ari vie, 42 ari gradina, 2 locuri de casă
alăturate casei şi 5 h de teren arabil. Preţ
40.000 euro negociabil.Telefon 0742464113
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la
Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a Odoreului,
pusă la punct. Merită văzută. 0751-844956.
l Vând urgent casă cu anexe + 20 ari teren
în Potău, centru 296, sau schimb cu garso-
nieră în Negreşti Oaş, Bixad sau Oraşu Nou.
0261-853522.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu-Mic, jud.Satu-Mare. Te-
lefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând teren intravilan în comuna Cer-
teze, jud. Satu Mare. Terenul este situat în
zona Mociru şi are o suprafaţă de 13.000 mp.
Tel. 0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna Cer-
teze, jud. Satu Mare. Terenul este situat pe
strada Sucatar şi are o suprafaţă de 5.800 mp.
Tel. 0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.

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 afe-
rent 15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie, ateliere, depozite, sopron
etc.), cu suprafata construita totala de
2.563 mp si teren aferent pe str. Careiului
nr 160 la pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si
Depozit (Sopron inchis din lemn) tere-
nul in suprafata de 1.625 mp, proprietate
a SC Via Vital SRL, situata in loc.Satu-
Mare, str. Careiului, nr.160, jud.Satu
Mare si este intabulata in CF 47.469 Satu
Mare sub nr.top. 6.506/1/f si 6.506/1/h
+ CF 155.829 Satu Mare sub nr.top.
6.506/1/e. la pretul de 45.825 euro, di-
verse bunuri mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere,
depozite, sopron etc.) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comer-
cial si spatiu administrativ 320 mp, spatii
de depozitare 240 mp) cu teren aferent in
suprafata de 762 mp la pretul de 761.000
lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL
in suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 142.764 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale
de productie si teren suprafata construita
de 4080 mp si teren in suprafata de 5000
mp 438.081 euro

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

Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati aproxi-
mativ la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,
current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Pa-
radis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul
Careiului in imediata apropiere de Com-
plex Philadelphia la pretul de 234.260
euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900
mp in localitatea Dorolt-Lazuri la pretul
de 49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in su-
prafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului

SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda

SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de cu-
loare Daily King II     850.000lei
Ghilotina marca Ideal
15.000lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi 50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta
100lei
Palan manual 1.000 kg     100lei
Cutit ghilotina   100lei

SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri

SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGI-
RUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30
SM 19 DIU 20.900 lei

SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile

SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei

SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directie 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35

SC NORD VEST TRUST MEDIA
SRL
Diverse bunuri mobile 

Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret
4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret
3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichi-
datorului judiciar din str.Constantin
Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare,
in data de 19.09.2014 SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC VIA VITAL SRL 08:30,
SC NETTUNO SRL 09:00 am, SC
HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL 09:30 am, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 10:00 am, SC NETTUNO
SRL (bunuri imobile), SC NIVA
IMPEX S.R.L 10:30 am, SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 pm, SC ANDAN-
DINO LAND SRL ora 12:30, SC TE-
CHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C.
HORIZONT S.R.L 14:30 pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00. 

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

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

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

Vând garsonieră la Burdea, reno-
vată şi mobilată. 19.000 euro.
0740606634

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 gră-
dină, cartierul Titulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

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

Sc AurorA SM 
angajează

........................................................
ospătari, bucătari 

Condiţii: 
- studii de specialitate 
.............................................................

personal de întreţi-
nere policalificat 
(tâmplar, instalator sanitar) 

Condiţii:
-calificare tâmplar instalator 
..............................................................
Cererile se depun până în 24.09.2014 
Informaţii la telefon 0261714199.
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l Vând 42 ari intravilan cu casă demola-
bilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str. Iepurilor,
6 ari loc de casă, la 450 euro/ar. Telefon 0745-
049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal.
Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăş-
nad. Accept variante la schimb cu alt teren si-
tuat în Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon
0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28
m front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la te-
lefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Opel Vectra, an 1996, pentru dez-
membrat, preţ - 400 euro.  0740-968675.
l Vând Dacia 1310 Break (combi), stare
foarte bună, reabilitată, an 1987. 2000 ron,
negociabil. 0361-807276, 0770-445330.
l Vând Ford Focus breack, albastru, Die-
sel, an fabricaţie 2002, euro 3, 90 CP, jante
aluminiu, aer condiţionat, faruri originale, 5
locuri, 5 uşi, 4 airbaguri, în stare foarte bună,
cca 195.000 km, taxe la zi, înmatriculat, 2250
euro, negociabil. Telefon 0770-560026.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Tele-
fon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006.
Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Tele-
fon: 0740209649
l Vând Ford Transit, înmatriculată, 3.5
tone, an fabricaţie 1999 şi basculabilă 3 părţi.
Telefon 0753660219
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent
adus din Germania. Telefon 0745-773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. 0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002.  0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de
Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de Italia
valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi electrice,
comenzi la volan, volan reglabil, AC, închidere
centralizată, jante aluminiu, înmatriculat în Ro-
mânia. Preţ informativ 2.500 euro, negociabil sau
variante. Telefon 0748693578.

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând convectoare la horn - 250 lei, ara-
gaz 3 ochiuri - 150 lei, bicicletă Pegas - 150
lei, struguri Roşca pentru vin - preţul pieţii.
0752-685514, 0770-542551.
l Vând butoaie din lemn de stejar, barik
225 l pentru vin sau pălincă, import Franţa,
în stare foarte bună. 0756-949699.
l Vând rafturi metalice pentru magazin,
14 m lungime, 60 cm lăţime, 800 euro, nego-
ciabil şi vitrină pentru mezeluri -lungime
1,300 m, lăţime 80 cm, înălţime 1,200 m, 450
euro, negociabil. Telefon 0743-509340.
l Vând armă vânătoare “Monte Carlo”
cal.16 mm, armă tir tip “Cugir” cal. 5,6 mm,
cu încărcător şi lunetă. Telefon 0722-451584.
l Vând pătuţ copii, scaun de masă, căru-
cior, cântar copii, toate în stare foarte bună.
Telefon 0754-506161.
l Vând maşină de cusut Ileana, pat francez,
struguri pentru vin. 0261-742361.
l Vând TV color, ecran mare, plat, 72 cm,
teletext, telecomandă, stare foarte bună, 370
lei. Asigur transport în Satu Mare. Telefon
0756-889163.
l Vând mobilă combinată din lemn, com-
pusă din dulap cu 2 uşi, dulap cu una uşă, ca-
napea, masă mare cu 6 scaune, măsuţă, 2
fotolii, comodă, bibliotecă cu 3 corpuri (vând
şi separat), preţ total: 2.400, negociabil. Tele-
fon 0770-560026.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germa-
nia. Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon
0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată,
necesită o mică recondiţionare la lemn, la
1600 lei. Telefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă.
Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler
pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ ne-
gociabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând ponei, preţ - 200 euro. Telefon
0740-968675.
l Vând 4 capre de lapte.  0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Cămin.
Telefon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon: 0744314043
l Vând porci de 140-160 kg. Telefon:
0766241103
l Vând căţei Ciobănesc german (pedi-
gree). Telefon 0754036340
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând semănătoare SUP 15 rânduri şi re-
morcă de 2,5 tone. Telefon 0768-399129. 
l Vând stoloni căpşuni Premial, timpurii,
sau Clery, preţ 0,25 sau 0,30 lei. 0743-
509340.
l Vând lucernă. Telefon 0753-344712.
l Vând struguri timpurii în Urziceni. Te-
lefon: 0758270532, 0743307632. 
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci.
Telefon: 0757424405.
l Vând ştraf mare + piese de rezervă. Tele-
fon 0749605940.
l Vând coasa de 1,65 m.  0749605940.
l Vând tractor FIAT, 55 cp.  0749605940.
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând, din
Germania, stare foarte bună. 0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.
l Vând tractoare International Case, De-
utzfahr cu încărcător frontal, Fortschritt, Fiat,
prese de balotat, discuri. Aduc utilaje agricole
la comandă. Telefon 0756-949699.

SCHIMBURI

l Schimb apartament 2 camere decoman-
date, bloc de cărămidă, balcon, acoperiş, in-
terfon, cu apartament la parter, etaj I-II. Ofer
diferenţă maximum 6.000 euro. Telefon
0756-889163.
l Schimb apartament 96 mp, lux, trei ca-
mere, bloc cărămidă, M 16, complet mobilat,
utilat, beci mare, uscat, cu casă în Satu Mare.
Ofer diferenţă 6.000 euro. 0756-889163.

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Tele-
fon 0748313962
l Închiriez apartament 2 camere, central,
asociaţie, curte interioară, etajul 1. Telefon
0742-700379, 0770-592182.
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. 0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri re-
zonabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr grădină, teren, cu sau fără că-
suţă, între Praktiker şi M16.  0756-889163.
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Te-
lefon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Le-
nuţa 0742878657

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

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

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

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. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, 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. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, 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.
Salciilor – 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,
exclusiv 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 ), si-
tuate 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) proprieta-
tea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane – ma-
sini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) proprie-
tatea 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 sudura,
etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu Mare 
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Distri-
bution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, betoniere,
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 Monica
I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) proprie-
tatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de ma-
terii prime producerea de tâmplărie PVC/AI) pro-
prietatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprieta-
tea 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 Ford Mondeo, 2001, 2.0 TDCI, 115
CP, cutie manuală, albastru metalizat,
ABS, Airbag, proiectoare de ceaţă, geamuri
electrice, aer condiţionat, 275.000 km reali.
Preţ 2500 euro, negociabil. Telefon
0740975331.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabrica-
ţie 2008. Telefon 0742913114

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

Vand Skoda Fabia 1.2, benzină, an 2005,
142.500 km, euro 4, stare foarte bună.Tele-
fon: 0742964968.

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

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

Vând AUDI A6, 3,0 TDI, 224 CP,
SPORT LINE QUATRO. FULL:
SCHIMBĂTOR VITEZE PE VOLAN
(PADELE F1), XENON ADAPTIV,
PIELE ALCANTARA, UNIC PRO-
PRIETAR, TAXE LA ZI, NU SE MAI
PLĂTEŞTE NICI O  TAXĂ. PREŢ:
9.950 EURO, TEL: 0743-921.041.

Vând RENAULT SCENIC 1.5 DCI,
Model 2008, EURO  4, 106 cp, 6 VITEZE,
climă, FĂRĂ ABSOLUT NICI O  PRO-
BLEMĂ, preţ 4200 euro.  0743-921.041.

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

Închiriez spaţiu, mansardă, 60 mp, cu ieşire
la stradă, pretabil pentru servicii, comercial,
birou. Telefon 0745-422208.

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

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

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport  
07:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(direct)
09:00 – Program pentru copii:
„Harta Comorii”
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Incursiune în cotidian
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului 
(reluare)
13:00 – NordVestival (reluare)
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Cu cărţile pe masă 
(reluare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)

19:00 – Documentar: „Sparta-
cus”,  ep. 3  
19:40 – Muzică de petrecere  
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor 
21:45 – Film artistic: “Drumul
în timp”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)
01:30 – Box Office
02:00 – NordVestival (reluare)
04:00 – Film artistic: “Drumul
în timp” (reluare)
05:00 – Cu cărțile pe masă  
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele
palatului - prinţesa Ja
Myung  07:50 - Zon@
08:00 - Telejurnal ma-
tinal  09:00 - Micul

dracula  09:30 - Starea naţiei (R)
10:20 - Biziday  11:00 - Teleshop-
ping  11:40 - Sălbăticia Carpaţilor
(R)  12:20 - România în 5 minute
12:30 - Tribuna partidelor parla-
mentare  13:00 - De joi până joi
14:00 - Telejurnal  14:55 - Clubul
celor care muncesc în România
15:00 - Teleshopping  15:30 - Ak-
zente  16:50 - Legendele palatului:
prinţesa Ja Myung  17:30 - Legen-
dele palatului: prinţesa Ja Myung
18:10 - Lozul cel mare  18:45 - Ro-
mânia în 5 minute  18:50 - Clubul
celor care muncesc în România
19:00 - Meteo  19:10 - Aşa-i Ro-
mânul!  19:30 - Starea naţiei
19:45 - Sport  20:00 - Telejurnal
21:00 - Vorbeşte liber  22:00 - Bi-
ziday  22:50 - Clubul celor care
muncesc în România  23:00 - Sta-
rea naţiei  00:00 - Maşini, teste şi
verdicte

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

13:00 - Ştirile Pro TV  13:45 -
Trandafirul negru  15:00 - Vieţi
furate  17:00 - Ştirile Pro TV
17:30 - La Maruţă  19:00 - Ştirile
Pro TV  20:00 - Fotbal Europa
League: Dinamo Zagreb – Astra
Giurgiu  22:00 - Ştirile Pro TV
22:30 - Terra Nova  23:30 - Dexter
00:30 - Dădaca (R)

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

hopping  12:00 - Mireasă pentru
fiul meu  13:00 - Observator
14:00 - Mireasă pentru fiul meu
16:00 - Observator  17:00 - Acces
direct  19:00 - Observator  20:00

- Observator special  20:30 - Elek-
tra  22:30 - Un show păcătos
01:00 - Observator (R)

07:00 - Gleason
09:00 - Walker, poli-
ţist texan (R)  10:00
- Teleshopping
10:30 - Râzi şi câş-

tigi (R)  11:15 - Trăsniţi din
NATO (R)  12:00 - Teleshopping
12:30 - Trasnitii din Queens
13:30 - Teleshopping  14:00 -
Focus  14:30 - Alice  16:30 - Focus
17:00 - Walker, poliţist texan
18:00 - Focus  19:00 - Râzi şi câş-
tigi  19:30 - Cireaşa de pe tort
20:30 - S.O.S., sănătatea mea!
21:30 - Ajutor! Vreau să slăbesc!
22:30 - Trăsniţi din NATO  23:00
- Click!  00:00 - NCIS: Los Ange-
les - Anchetă militară 

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

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

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

Clona (R)  10:45 - Soţ de închiriat
(R)  11:45 - Pentru că te iubesc
(R)  13:00 - Culorile iubirii  (R)
14:30 - Legături riscante  15:30 -
Minciuna  16:30 - Tânăr şi neliniş-
tit  17:30 - Clona  18:30 - Soţ de
închiriat  19:30 - Pentru că te iu-
besc  20:30 - Culorile iubirii
22:00 - Legături riscante  23:00 -
Casa de alături  00:00 - Clona (R)

09:15 - Nu-i uşor
să fii mireasă!
10:15 - Medici în
Santa Monica

11:15 - Sue Thomas  12:30 -
Meniu de vedetă  13:30 - Destin
nedrept  15:00 - Prodanca si
Reghe  16:00 - Dragoste clandes-
tină  17:30 - Ritmul inimii  19:00
- Nuntă cu stil  20:00 - Răzbunare
21:00 - Pe viaţă  23:00 - Răzbu-
nare (R)  00:00 - Pe viaţă (R) 

07:30 - Fata cu
nouă peruci
09:30 - Regatul
secret  11:15 -

Blue Jasmine  12:55 - O fată pe
bicicletă  14:35 - O chema Sarah
16:20 - Eu, Robotul  18:15 - Re-
gatul de gheaţă  20:00 - Povestea
unuia artist: Robert De Niro SR
20:45 - Joc riscant  22:15 - Grand
Piano  23:45 - Banshee  00:40 -
Ray Donovan

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

Sport.ro  09:10 - Ora exactă în
sport  10:00 - Ora exactă în sport
12:00 - Ştiri Sport.ro  12:10 - Ora
exactă în sport  13:00 - Ştiri
Sport.ro  13:10 - Ora exactă în
sport  14:00 - Ştiri Sport.ro
14:10 - Fotbal  15:00 - Ştiri
Sport.ro  16:00 - Ora exactă în
sport  17:10 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30 - Sete
de crapi  18:45 - Spărgătorii de
râs  19:30 - Local Kombat Croa-
ţia  21:00 - Ora exactă în sport
22:00 - Wrestling WWE PPV
SummerSlam  00:00 - Ştiri
Sport.ro 

09:30 - Sporturi cu
motor  09:45 - Ci-
clism  10:00 - Ci-
clism  12:00 -
Ciclism  12:15 - Ci-

clism  12:45 - Ciclism  13:15 - Ci-
clism  13:30 - Ciclism  15:30 -
Ciclism  15:45 - Ciclism  16:45 -
Ciclism  17:00 - Ciclism  18:15 -
Ciclism  18:30 - Ciclism  19:30 -

Ciclism  21:15 - Sporturi de con-
tact  23:15 - Cel mai puternic om
00:15 - Ciclism

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

14:00 - Ştiri  15:00 - 100 de mi-
nute  16:00 - Ştiri  17:00 - 100 de
minute  18:00 - Ştiri  18:45 - La
ordinea zilei  21:30 - Sinteza zilei
23:15 - În gura presei  01:10 -
Sinteza zilei (R)

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

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

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

09:05 - Cum se fabrică ?   09:30 -
Cum se fabrică ?  10:00 - Alaska
11:00 - Maşini pe alese  12:00 -
Doctori de rable  13:00 - Ce se as-
cunde în magazie?  14:00 - Vână-
toarea de maşini  17:00 - Regii
licitaţiilor  17:30 - Comoara din
container  18:00 - Bagaje la licita-
ţie  18:30 - Vânătorii de licitaţii
19:00 - Cum se fabrică ?  19:30 -
Cum se fabrică ?  20:00 - Pierdute
şi vândute  20:30 - Bagaje la lici-
taţie  21:00 - Căutătorii de chili-
piruri  21:30 - Ştii şi amanetezi
22:00 - Războiul depozitelor -
Canada  23:00 - Imperiul nele-
giuiţilor  00:00 - Apocalipsa lui
Derren Brown
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Astăzi eşti preocupat să

termini încă de dimineaţă ce ai de făcut
la serviciu, pentru a reuşi apoi să îţi
rezolvi problemele personale. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Astăzi s-ar putea să
trebuiască să dai socoteală pentru
anumite hotărâri pe care le-ai luat de
unul singur. O ceartă cu partenerul s-
ar putea să scoată la lumină nişte
probleme mai vechi rămase
neclarificate. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Eşti într-o formă de zile mari
şi reuşeşti să-i surprinzi chiar şi pe cei
care te cunosc foarte bine. Ai idei bune
care vor fi şi apreciate. 
RAC (22.06 - 22.07)

Astăzi îţi propui să te rupi de
toată agitaţia din jur şi să îţi faci ordine
în gânduri. Va trebui să iei o hotărâre
foarte importantă în ceea ce priveşte
relaţia de cuplu. 
LEU (23.07 - 22.08)

Ziua de astăzi este favorabilă
afirmării pe plan social. Ştii să îţi susţii
punctele de vedere şi din acest motiv
un superior îţi poate propune o
promovare. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

Te-ai convins că atitudinea
de victimă nu îţi este de niciun folos.
Cel mai bine este să arăţi ce poţi şi să
dovedeşti astfel că eşti o persoană
putenică.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Este bine ca astăzi să fii
foarte precaut dacă este vorba să
primeşti sau să dai bani pentru că există
riscul să fii înşelat. Nu riposta violent
dacă cineva te enervează ci încearcă să
rezorvi orice conflict pe cale amiabilă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Ai nevoie de un impuls
pentru a-ţi intra în ritm. Nu ştii care îţi
sunt priorităţile şi de aceea s-ar putea
să-ţi dai programul acestei zile peste
cap. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Începi ziua cu dreptul. O
promovare sau o mărire de salariu vor
fi binevenite şi te vor face să-ţi schimbi
planurile dacă intenţionezi să-ţi
schimbi locul de muncă.  
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Se pare că succesele
profesionale nu sunt suficiente pentru
a fi pe deplin mulţumit. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Renunţă să te implici în
activităţi pentru care nu eşti pe deplin
calificat pentru că acest lucru s-ar putea
să-ţi afecteze reputaţia. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Astăzi vei avea o zi reuşită
dacă vei proceda cu tact şi diplomaţie
în relaţiile cu colegii de serviciu. 

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 - Elektra
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weather channel

Curs valutar

8 5%  şanse de precipitaţii

Maxima: 24°C         Minima: 11°C

Umiditate: 45%
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a

EURO 4,4196

USD 3,4097

100 Forinţi 1,4087

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel cu mintea is-
chemică şi tot mai isterică se va pre-
zenta azi în faţa magistraţilor de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
care îi vor judeca tentativa de amâ-
nare a sentinţei de incompatibili-
tate. Sătmărenii speră ca judecătorii
respectivi să nu se lase duşi de roză-
torul beţiv. Nu de alta, dar de prea
multă vreme fentează legea, prelun-
gindu-şi agonia. Deşi este declarat
incompatibil, Castorică continuă
să-şi traficheze influenţa până şi pe
o ciorbiţă, un grătărel şi o pălincă

mică. Calomniază în continuare
fără niciun discernământ, pozând
într-un adevărat sfânt. Spre ghinio-
nul său, sătmărenii, nu numai oşe-
nii, s-au săturat să fie reprezentaţi
de acest ratat şi retardat. Toată
lumea aşteaptă alegeri anticipate în
colegiul în care a fost ales rozător
fără demnitate. De fapt, Castorul
cel bolund a fost ales de calculator,
după ce s-a clasat pe un ruşinos loc
secund. Există un consens general
că un asemenea rozător fără habar
nu merită statutul de demnitar.

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

Castorică la Înalta Curte

Prefectul judeţului Satu Mare,
Eugeniu Avram, se află azi la
ceas aniversar, serbând împli-

nirea vârstei de 58 de ani. Prefectul
Avram s-a născut în 18 septem-
brie1956 în satul Corund, comuna
Bogdand. În anul 1981, a devenit
medic veterinar, absolvind Univer-
sitatea de Ştiinţe Agricole şi Medi-
cină Veterinară Timişoara. În 2003,
a obţinut titlul de doctor în medi-
cină veterinară la aceeaşi universi-
tate. În 2004 a obţinut masteratul
în drept administrativ şi statutul
funcţionarului public la Universita-
tea de Vest Vasile Goldiş Arad.

După absolvirea Universi-
tăţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Timişoara, între 1981 şi
1983 a ocupat funcţia de responsa-
bil la laboratorul de parazitologie al
Inspectoratului Sanitar-Veterinar
Judeţean Satu Mare, iar din 1983
până în 1990 funcţia de coordona-
tor de diagnostic. Între 1990 şi
1997 a fost director adjunct al DSV
Satu Mare, iar între anii 1997-2001
director executiv al DSV. În pe-
rioada 2001-2004 a fost director
adjunct al DSV Satu Mare, în pe-
rioada 2004-2005 director executiv
al direcţiei, iar din 2005 până în
2012 şef al laboratorului DSV Satu
Mare. 

Începând din 8 mai 2012,
Eugeniu Avram ocupă funcţia de

prefect al judeţului Satu Mare. În
calitate de reprezentant al Guvernu-
lui, prefectul Eugeniu Avram acţio-
nează eficient pentru menţinerea
climatului de pace socială, a unei
comunicări permanente cu toate ni-
velurile instituţionale şi sociale. Prin
prisma rezultatelor activităţii sale,
Eugeniu Avram este considerat de
către sătmăreni cel mai bun prefect

pe care l-a avut judeţul nostru de la
Revoluţie încoace.

Prefectul Eugeniu Avram
este căsătorit, împreună cu soţia sa
Adriana având un băiat pe nume
Adrian.

Pe această cale, Gazeta de
Nord-Vest şi Nord Vest TV îi urează
un sincer La mulţi ani!

Prefectul Eugeniu Avram 
îşi serbează azi ziua de naştere

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, sit-
uate în loc. Carei, jud. Satu Mare la preţul de 24.220 euro; 
- apartament cu 3 camere cu dependinţe cu suprafaţa utilă de 41 mp sit-
uat 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 vânătoare
Halta Amaţi, localitatea Amaţi,
în data de 31.08.2014. 

Ofer recompensă!
Telefon 0737566926. 

Sătmăreanca Oana Iulia Fer-
chiu a făcut furori marţi seara la emisu-
nea “Vocea României”, făcându-i pe
toţi cei patru antrenori să întoarcă scau-
nele la auzul vocii suave a acesteia. În-
crezătoare şi hotărâtă să-şi arate
talentul, tânăra a urcat pe scena de la
“Vocea României” cu melodia “Sum-
mertime”, a Ellei Fitzgerald, care i-a pus
perfect în valoare vocea şi l-a pus la
pământ pe Tudor Chirilă, la propriu.
Înainte ca Oana Iulia Ferchiu să-şi ter-
mine piesa, toate scaunele celor patru
antrenori, Tudor Chirilă, Marius
Moga, Loredana şi Smiley, s-au întors,
urmând o dispută între aceştia pentru
a o determina pe talentata sătmăreancă
să-i aleagă. “Ai mâncat multă miere
când erai mică, de acolo ţi se trage
vocea asta caramelizată. Ai o voce care
mângâie suflete”, i-a spus Moga. “Nu aş
putea să fiu mai sincer decât să-ţi spun
că te vreau foarte mult în echipa mea.
Simţim la fel şi cred că avem o energie
comună”, a spus şi Tudor Chirilă.

După ce i-a ascultat pe fiecare
antrenor, tânăra de doar 21 de ani a ales
în cele din urmă să-şi continue visul la
“Vocea României” alături de Tudor

Chirilă. Sătmăreanca şi-a dorit de mică
să fie cântăreaţă, însă atunci când a tre-
buit să aleagă o facultate, tânăra a ales
Dreptul. După doi ani, însă, Oana a re-
alizat că trebuie să-şi urmeze visul, aşa
că s-a angajat chelneriţă şi a dat la Con-
servator, unde a fost acceptată. “Toată
ziua ascult muzică, de dimineaţa până
seara. Nu pot să fac altceva. Părinţii mei
s-au bucurat când le-am spus că am in-
trat la Conservator”, a povestit Oana.

Florin Dura

Sătmăreanca Iulia Ferchiu mângâie
suflete la “Vocea României”

Trei şoferi, 
rămaşi pietoni

Trei conducători auto au
rămas fără permisele de conducere
în urma acţiunilor desfăşurate
marţi pe raza municipiului şi a ju-
deţului Satu Mare pentru reduce-
rea riscului rutier şi pentru
prevenirea evenimentelor rutiere.
Permisele au fost reţinute pentru
nerespectarea regimului legal de
viteză şi accidente cu pagube ma-
teriale. De asemenea au fost apli-
cate 144 contravenţii în valoare de
10.000  lei. Tot marţi, poliţiştii din
cadrul Birourilor de Ordine Pu-
blică pentru Mediul Urban din
municipiul  Satu Mare au desfăşu-
rat o acţiune pe linia normelor de
convieţuire socială şi combaterea
infracţiunilor stradale, în zone in-
tens circulate ale municipiului,
respectiv zona Piaţa Libertăţii,
Calea Traian, Bulevardul Lucian
Blaga şi în apropierea unităţilor de
învăţământ. Cu această ocazie au
fost aplicate 32 de contravenţii în
valoare de 9.600 lei.

Florin Dura SC GORDIUS SRL angajează muncitori 
pentru depozitul de alimente 

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