
O delegaţie de peste 530 de săt-
măreni îl susţine pe Victor Ponta 
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“Cea mai importantă apă-
rare în faţa unei crize
fiscale este să aveţi tot

mai mulţi votanţi care nu mai cred
în Moş Crăciunii din politică şi care
vor vota contra politicienilor obiş-
nuiţi să facă promisiuni populiste.
Vă trebuie o societate civilă puter-
nică” – Leszek Balcerowicz,
Bucureşti, 5 noiembrie 2012. 

Reţineţi acest nume şi
aceste vorbe aparent profetice. În
realitate, nu e nimic profetic în cu-
vintele lui Balcerowicz: e doar o
combinaţie de pricepere, onestitate,
realism şi bune practici politice.
Leszek Balcerowicz este un perso-
naj legendar, a cărui viziune a influ-
enţat pozitiv evoluţia Poloniei
post-comuniste. Balcerowicz este
autorul reformelor care, iniţiate în
1989, au transformat o economie
etatizată, anchilozată, într-una per-
formantă, de tip capitalist. Nu în-
tâmplător, Polonia este singura ţară
europeană pe care criza n-a aruncat-
o în recesiune. Pusă corect pe şinele
capitalismului şi administrată în
spiritul impus de Balcerowicz, fosta
ţară comunistă, care în anii ’80 cu-
noscuse şi tragica experienţă a Legii
marţiale, a parcurs fără mari con-
vulsii deceniile de la cumpăna mi-
leniilor.

continuare în pagina 2
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Editorial

Feriți-vă de 
Moș crăciun!

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

GriGOre cArtiAnu

al treilea pod şi centura
devin realitate la Satu Mare

Olimpia nu are voie să mai
facă vreun pas greşit în acest start de
sezon, mai ales că în această etapă
evoluează pe teren propriu. Adversara
de azi a galben-albaştrilor este nou
promovata Şoimii Pâncota din
judeţul Arad. La prima vedere pare o
confruntare din care Olimpia are
prima şansă. Echipa antrenată de Cos-
min Bodea este în căutarea primelor

puncte, pe când arădenii au reuşit
cum, necum să strângă două puncte
care îi menţin pe locul şapte după
două etape.

Pentru a prefaţa această
partidă crucială, antrenorul Bodea,
alături de căpitanul Cosmin Iuhas au
explicat ce s-a întâmplat în acest debut
de sezon într-o conferinţă de presă. 

SpORT - pag.10-11

LIGA A II-A
Singura soluţie - victorie împotriva
“Şoimilor“ din Pâncota
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reLOcAre
Primăria carei

se mută 
în casă nouă

Agricultura sătmăreană,
afectată de schimbările
climatice pag. 3

Domnule preşedinte  Victor  Ponta, avem deosebita
plăcere şi onoare  să vă transmitem “ La mulţi ani!”
şi cele mai sincere urări de sănătate, bucurii 
şi împliniri cu ocazia zilei dvs. de naştere.

Vă dorim să deveniţi preşedintele României!

Organizaţia Judeţeană a pSD
Satu Mare

preşedinte - Mircea govor

pag. 5

La fabrica de lapte Natur-
lact din Odoreu se produce, de-
ocamdată în fază experimentală, un
zer care are calităţi medicale ieşite
din comun, precum şi o brânză a
cărei termen de valabilitate este ne-
limitat. Ambele produse au calităţi
nutritive ieşite din comun, însă pro-
cesul de fabricaţie durează foarte
mult în comparaţie cu ceea ce se gă-
seşte în momentul de faţă pe piaţă.

Administratorul Naturlact
din Odoreu, Gabriel Iuga, a declarat
că zerul produs în această fabrică
este preparat în condiţii speciale şi
diferite faţă de cel făcut de gospo-
dine acasă. Potrivit acestuia, zerul
fabricat aici este obţinut la viteze
foarte mari, proces în urma căruia
structura moleculară a acestuia se
dezbină. 

pag. 4

Lactate miraculoase, produse 
la Odoreu



2/ Sâmbătă, 20 septembrie 2014OpiniiGazeta de Nord-Vest

112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
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727050 - Spitalul  judeţean
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768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
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0261-721.051, 0734-221.096 -
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021/9672 - Progranări RAR
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0265.200.928 - E.ON Gaz
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768704  - Informaţii CFR
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951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
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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
Sâmbătă, 20 septembrie 2014

ziua 263 a anului

Caracterul este mai rar decât in-
teligenţa. 

(Andre Ganet)

Soarele răsare la 7 și un minut,
apune la 19 și 16 minute.

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
ortodox - Sf. M. Mc. Eustatie și soţia
sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie și Teo-
pist
romano - catolic - Ss. Martiri din
Coreea
greco - catolic - Sf. M. Eustaţiu și
soţia sa, Teopista cu fiii lor: Agapiu
și Teopist

Duminică
ortodox - Sf. Ap. Codrat; Sf. Proo-
roc Iona
romano - catolic - Ss. Matei, ap. și
ev.; Iona, profet 
greco - catolic - Sf. Ap. Cuadrat; Sf.
Pf. Iona

1974 - a avut loc inaugurarea dru-
mului naţional Transfăgărășan, si-
tuat la altitudinea de 2040 m.

REPERE ECONOMICE

Guvernul pregăteşte o
modificare de amploare a sistemu-
lui de achiziţii, cu noi reguli care
vor permite statului să nu mai
acorde contracte strict pe criteriul
preţului cel mai scăzut, ci să ia în
considerare şi alţi factori, ca livra-
rea, costul pe ciclul de viaţă, consul-
tanţa, materialele, angajaţii. O
primă variantă a noilor reguli va fi
redactată până la sfârşitul acestui an
şi se va baza pe recentele recoman-
dări formulate în domeniu de către
Comisia Europeană, au declarat
agenţiei MEDIAFAx surse ofi-
ciale. “Comisia Europeană nu inter-
zice folosirea criteriului privind
preţul cel mai mic la atribuirea con-
tractelor de achiziţii publice, dar
permite statului să aibă posibilitatea
să folosească şi alte criterii pentru
un raport preţ-calitate cât mai bun,
astfel încât să fie selectată o ofertă
cât mai avantajoasă economic, tra-
tată într-un sens mai larg”, au arătat

sursele. Legislaţia actuală stabileşte
că un criteru de atribuire a contrac-
tului de achiziţie publică poate fi
numai fie oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic, fie,
“în mod exclusiv”, preţul cel mai
scăzut, oferta cea mai avantajoasă
economic fiind tratată ca şi criteriu
unic numai pentru contractele atri-
buite prin procedura de dialog
competitiv.

Un studiu publicat la fi-
nele anului trecut de Institutul pen-
tru Politici Publice, în baza
informaţiilor furnizate de către au-
torităţi, relevă însă că la achiziţiile
pe bani publici derulate în Româ-
nia prin sistemul electronic de achi-
ziţii publice este folosit în proporţie
covârşitoare, de 97%, preţul cel mai
scăzut ca principal criteriu de atri-
buire a contractului, în timp ce
oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere tehnico-economic
este luată în calcul în doar 3% din

proceduri.
Motivul este că autorită-

ţile contractante, mai ales la nivelul
administraţiei locale, derulează
achiziţii publice prin proceduri pe
care nu le înţeleg foarte bine şi, de
teamă că vor fi sancţionate inclusiv
de Curtea de Conturi, folosesc ca şi
criteriu preţul cel mai redus din
ofertele primite sau perioada cea
mai mică asumată pentru executa-
rea contractului, ceea ce generează
lucrări de proastă calitate care pe
termen lung sunt mai costisitoare.
Comisia Europeană a adoptat însă
o directivă în care arată că oferta cea
mai avantajoasă din punct de ve-
dere economic trebuie să fie un
concept imperativ, deoarece toate
ofertele câştigătoare ar trebui să fie
alese, în cele din urmă, în conformi-
tate cu ceea ce fiecare autoritate
contractantă consideră a fi cea mai
bună soluţie din punct de vedere
economic dintre cele oferite, care să

se bazeze pe cel mai bun raport
preţ-calitate.

Printre criteriile care vor
putea astfel fi luate în calcul alături
de preţ vor fi condiţiile de livrare şi
plată, extinderea serviciilor de con-
sultanţă şi înlocuire post-vânzare,
factorii de mediu sau sociali (de
exemplu, dacă au fost tipărite cărţi
pe hârtie reciclată sau pe hârtie ob-
ţinută din exploatarea sustenabilă a
lemnului, promovarea integrării so-
ciale a persoanelor dezavantajate
sau a membrilor grupurilor sociale
în rândul persoanelor desemnate să
realizeze contractul), poluarea pro-
vocată de extracţia materiilor prime
utilizate în produs sau cauzate de
produsul însuşi ori de fabricaţia sa,
lipsa elementelor chimice toxice la
fabricarea produselor cumpărate,
folosirea unor utilaje eficiente ener-
getic, reducerea la minim a deşeuri-
lor sau utilizarea eficientă a
resurselor.
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În calitate de viceprim-ministru şi
ministru al finanţelor în cadrul pri-
mului guvern necomunist polonez
de după cel de-al Doilea Război
Mondial, Balcerowicz a conceput şi
realizat un plan radical de stabilizare
şi transformare a economiei după că-
derea comunismului. A continuat
reformele şi în perioada 1997-2000,
când a fost din nou viceprim-minis-
tru şi ministru al Finanţelor, ca şi, ul-
terior, în calitate de guvernator al
Băncii Naţionale a Poloniei (2001-
2007).

Un asemenea personaj me-
rită ascultat ca un Dumnezeu al eco-
nomiei şi al finanţelor. Păcat că, în
aceşti 25 de ani pierduţi în labirintul
tranziţiei, niciun guvern român n-a
găsit de cuviinţă să implementeze
modelul Balcerowicz… De exemplu,
am fi putut trimite în Polonia câţiva
economişti şi finanţişti, pentru a în-
văţa de la un maestru al reformei.
După cum am fi putut cere asistenţă
din partea unei ţări care a găsit dru-
mul spre capitalismul luminat şi, mai
încoace, spre fondurile europene. N-
am făcut-o, suntem fie prea mândri,
fie prea proşti, fie prea hoţi pentru a
face un asemenea pas.

Deşi e cam târziu, nu strică
nici acum să ascultăm ce spunea Bal-
cerowicz în 2012, la București. De

exemplu: “Întâi ne trebuie bariere
fiscale pentru a limita spaţiul de ma-
nevră al acestor politicieni de tip
Moş Crăciun. Unele ţări au introdus
asta, România a introdus şi altfel de
reglementări. În Polonia, în 1997,
am introdus o prevedere foarte im-
portantă în Constituţie, cum că da-
toria publică nu trebuie să
depăşească 60% din PIB, iar asta ne-
a ajutat foarte mult să evităm o criză
precum în Grecia”.

Cât adevăr este cuprins în
această expresie, “politicianul Moş
Crăciun”! Şi cât bun-simţ se ascunde
în îndemnul adresat oamenilor de a
nu-i vota pe populiştii care promit
enorm, iar uneori chiar mai şi dau,
destabilizând bugetele şi aruncând
în aer propriile ţări!

În fond, binele public stă la
îndemâna cetăţenilor. Vreţi să vă
hrăniţi cu iluzii şi apoi să vă bleste-
maţi zilele? Atunci votaţi-i pe cei
care vor să vă cumpere cu câteva kile
de merinde! Vreţi să trăiţi mai bine
şi să le daţi o şansă şi copiilor voştri?
Atunci evitaţi să puneţi ştampila pe
populişti! Cu condiția să-ți dai
seama la timp cine e responsabil și
cine populist, dat fiind că politicie-
nii, de regulă, sunt extrem de versa-
tili…

Feriți-vă de Moș Crăciun!
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%.

Sistemul de achiziţii, drastic revizuit

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ  
OAMENI ŞI FAPTE
Profesorul Teodor Curpaș,
moderatorul emisiunii vă invită să
urmăriţi astăzi de la ora 21:00 o
nouă ediţie Oameni şi Fapte,
difuzată de NORD VEST TV.
Gazda acestei ediţii,
academicianul doctor Virgil
Enătescu, va fi invitatul de seamă
al acestei emisiuni.  

DUMINICĂ
GLASUL BISERICII
Parohia Ortodoxă Tătărești
Preotul Florin Libotean, invitatul
emisiunii ”Glasul Bisericii”,
împreună cu profesorul Teodor
Curpaş vă invită să rămâneți
duminică de la ora 17:00 pe
NORD VEST TV pentru a
pătrunde în lumea creștin-
ortodoxă a localităţii Tătărești.

CALEIDOSCOP DIN OAŞ
În cadrul emisiunii CALEIDOS-
COP DIN OAŞ de mâine seară,

îi invităm pe prietenii noştri să
urmărească emisiunea realizată
cu cunoscuta interpretă de mu-
zică folclorică oşenească
MARIA TRIPON. Cu această
ocazie veţi putea afla o parte din
destăinuirile ei, realizările sale
dar şi planurile de viitor. Emi-
siunea va fi redifuzată de la ora
18.00, pe NORD VEST TV.
Realizator Florin Dura.

VIAţA LA ţARĂ
ACASĂ LA UN COLONEL
ÎN REZERVĂ
În emisiunea VIAŢA LA
ŢARĂ, de la ora 13,00, la
NORD VEST TV, vă vom pre-
zenta preocupările agricole ale
lui IOAN NEAMŢ - colonel în
rezervă, care deţine o căsuţă şi
70 de ari de teren agricol  în
Viile Satu Mare. Pasiunea sa
pentru legumicultură, pomicul-
tură şi viţă de vie nu are vârstă.
Realizator: Dumitru Ţimer-
man.
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Agricultura sătmăreană, afectată 
de schimbările climatice
8 Temperaturile tot mai ridicate şi precipitaţiile tot mai scăzute scad pe an ce trece productivitatea culturilor
clasice

Încălzirea globală şi schimbă-
rile climatice pe care aceasta le
provoacă îşi pun tot mai pu-

ternic amprenta asupra agriculto-
rilor din judeţul Satu Mare. Din
cauza verilor tot mai călduroase şi
tot mai secetoase, culturile agri-
cole tradiţionale devin tot mai
puţin productive. Singura soluţie
de a combate fenomenul o consti-
tuie irigaţiile, însă acestea presu-
pun investiţii masive pe care
autorităţile locale şi fermierii nu
şi le pot permite. De asemenea,
noile condiţii climatice favori-
zează din plin dezvoltarea unor
dăunători, majoritatea ajunşi în
ţara noastră de pe meleaguri înde-
părtate. Pentru a face faţă fenome-
nului, agricultorii caută să se
reorienteze, căutând plante care să
reziste noilor condiţii. O astfel de
plantă este sorgul, originară din
Africa. Un fermier sătmărean a în-
ceput să cultive goji, un arbust
peren ce se găseşte în regiunile
subtropicale ale Chinei. 

Culturi tradiţionale
compromise

Culturile tradiţionale sunt
tot mai afectate de schimbările cli-
matice pe raza judeţului nostru.
Soia a fost planta care a cedat cel
mai repede. În trecut, se obţineau
peste 3 tone de soia la hectar.
Acum, din cauza secetei, planta se
maturizează mult prea repede, tre-
buind recoltată la începutul toam-
nei. În ultimii ani, fermierii nu au
obţinut producţii mai mari de circa
două tone la hectar. Deşi planta
este deosebit de utilă întrucât fi-
xează azotul în sol, o productivitate
de numai două tone la hectar nu
reuşeşte să asigure fermierilor ni-

ciun profit, ba chiar pierderi dacă
producţia scade sub acest prag. 

Verile tot mai călduroase
au început să afecteze şi culturile de
floarea soarelui. Căpăţânile de floa-
rea soarelui conţin tot mai puţine
seminţe. Acest lucru se datorează
lipsei precipitaţiilor în prima parte
de viaţă a plantei. Schimbările cli-
matice au afectat şi recoltele de sfe-
clă de zahăr. Deocamdată, grâul şi
porumbul par să reziste mai bine
noilor condiţii climaterice. Dar ni-
meni nu poate garanta că situaţia
nu se va schimba în viitorul apro-
piat.

Reprofilarea, o soluţie
salvatoare

Fermierii din judeţul nos-
tru au încercat să se reprofileze. Unii
au început să cultive pe suprafeţe
restrânse o plantă denumită sorg.
Sorgul este un gen de plantă din fa-
milia Poaceae. Reprezentantul prin-
cipal, Sorghum bicolor, este
principala cereală pentru pâine în
Africa, Europa de Sud, America
Centrală şi Asia de Sud. Sorgul îşi
are originea în Africa Ecuatorială,
fiind o cereală adaptată la clima
caldă şi uscată. O specie de sorg uti-

lizată ca plantă energetică este Iarba
de Sudan. În ţara noastră, sorgul se
foloseşte ca supliment în hrana găi-
nilor ouătoare din fermele avicole.
Datorită consumului de sorg, gălbe-
nuşul ouălor produse în ferme ca-
pătă o culoare mai închisă,
asemănător cu cel al ouălor de casă,
crescând aspectul comercial.

Alţi femieri încearcă să cul-
tive plante şi mai exotice. Un sătmă-
rean a investit 200.000 de euro în
cea mai mare cultură bio de plante
goji din Europa. În 2010 când s-a
apucat să cultive fructe goji, Eme-
rich Kalbaster nici nu se gândea de
amploarea pe care o va lua afacerea
şi că în doar trei ani va deveni cel
mai mare cultivator de plante goji
din Europa. Fructul goji este cel mai
puternic antioxidant cunoscut până
acum în lume, fiind supranumit
“fructul longevităţii” sau “superfruc-
tul”.

Culturi abandonate
de fermieri

În timp ce unii sătmăreni
rămân adepţii culturilor tradiţio-

nale, cultivând doar grâu, po-
rumb, floarea soarelui, rapiţă şi
sfeclă de zahăr, alte culturi care
poate ar face faţă noilor condiţii
climatice, precum cele de in, câ-
nepă, mac sau tutun, sunt pur şi
simplu ignorate din diverse mo-
tive. Într-adevăr, condiţiile im-
puse fermierilor care vor să
cultive mac sau cânepă sunt des-
tul de dure, autorităţile statului
încercând să preîntâmpine ca
producţiile respective să fie folo-
site la producerea supefiantelor.
De asemenea, tutunul, cultivat la
scară largă înainte de Revoluţie, a
ajuns o cultură pe cale de dispari-
ţie în judeţul Satu Mare. Oficial,
în judeţul nostru se cultivă în
total sub zece hectare de tutun.
Fenomenul poate fi explicat şi
prin faptul că nicio firmă din ţara
noastră nu se ocupă cu prelucra-
rea tutunului după falimentul So-
cietăţii Naţionale Tutunul
Românesc. Abandonarea culturi-
lor de in şi cânepă se datorează
lipsei unor unităţi de procesare
nu numai în judeţul nostru, ci şi
în judeţele învecinate.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755
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NON 

STOP!

OCH TAXI

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

FENOMEN. Verile tot mai călduroase şi mai secetoase afectează producţiile fermierilor

szasz lorand
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La fabrica de lapte Naturlact
din Odoreu se produce, de-
ocamdată în fază experi-

mentală, un zer care are calităţi
medicale ieşite din comun, pre-
cum şi o brânză a cărei termen de
valabilitate este nelimitat. Am-
bele produse au calităţi nutritive
ieşite din comun, însă procesul de
fabricaţie durează foarte mult în
comparaţie cu ceea ce se găseşte
în momentul de faţă pe piaţă.

Zerul vindecător
Administratorul Natur-

lact din Odoreu, Gabriel Iuga, a
declarat că zerul produs în această
fabrică este preparat în condiţii
speciale şi diferite faţă de cel făcut
de gospodine acasă. Potrivit aces-
tuia, zerul fabricat aici este obţinut
la viteze foarte mari, proces în
urma căruia structura moleculară a
acestuia se dezbină. “Rămâne un
produs clar cu un conţinut corect
de lapte din care se extrage doar
partea albă a laptelui, adică ca-
zeina, care nu este sănătos pentru
organism. Zerul făcut de noi este
de două ori mai dulce ca laptele de
pe piaţă şi are extrem de multe pro-
prietăţi vindecătoare, în aproape
orice afecţiune”, a declarat Gabriel
Iuga.

Acesta a mai adăugat că
rezultatele cercetărilor făcute în
parteneriat cu profesorul Ioan
Mărcuş din Cluj Napoca, au de-
monstrat că dacă se consumă acest
zer problemele de sănătate se re-

zolvă aproape în totalitate, în func-
ţie de gravitatea afecţiunilor. “Pri-
mele rezultate apar în scurt timp şi
în circa zece zile se simte o amelio-
rare a stării de sănătate a pacienţi-
lor”, a mai spus Iuga, care provine
dintre-o familie care în urmă cu
mulţi ani era responsabilă cu ali-
mentaţia sănătoasă a Casei Regale

de România. 
Marea majoritate a celor

care au consumat acest zer după un
program bine stabilit au avut rezul-
tate foarte bune, dar cele mai spec-
taculoase rezultate au fost
înregistrate în cazul copiilor de
până la cinci ani care sufereau de
diferite disfuncţii digestive.

Brânza care nu se
strică niciodată

Din rămăşiţele rezultate
în urma procesului de fabricare a
zerului se produce o brânză unică
în lume, al cărei termen de valabi-
litate este practic nelimitat. După
fabricarea zer-ului, rămâne o masă

de conglomerat lactat. Acesta se
muta la maturare, şi după circa 3-
4 ani, se transformă în brânza care
nu se mai alterează niciodată şi
poate fi păstrată la temperaturi
mai mari de 25 de grade. “Bacte-
riile fac totul. Conglomeratul lac-
tat rămas, concentrat în cazeină,
este închis ermetic şi depus la ma-
turare timp de 3-4 sau chiar mai
mulţi ani într-un depozit unde
temparatura este în jur de 6 grade
Celsius. Bacteriile din acest produs
consumă şi transformă cazeina,
apoi se consumă unele pe altele, şi
în cele din urmă este produsă
brânza. E o procedură extrem de
lungă. La finalul procedeului
brânza devine foarte tare pe dina-
fară şi va avea o carcasă de circa 10
mm care poate fi păstrată până la
25 de grade Celsius”, explică Ga-
briel Iuga. Această brânză este ex-
trem de nutritivă, astfel că 100 de
grame consumate ţin de foame o
întreagă zi. Potrivit administratoru-
lui firmei, deoarece brânza poate fi
consumată şi după zeci de ani, ar fi
potrivită în caz de calamitate sau
pentru soldaţi aflaţi în război. 

Primarul comunei Odo-
reu, Dumitru Pop, s-a arătat încân-
tat că în comunitatea pe care o
conduce sunt fabricate astfel de
produse minune. “Suntem mândri
că există în comunitatea noastră
un astfel de întreprinzător. Gabriel
Iuga este un deschizător de dru-
muri şi dacă se va ajunge la fabrica-
rea unui astfel de produs
miraculos, odorenii vor fi printre
primii care îl vor gusta, spre bene-
ficiul sănătăţii lor”, a declarat pri-
marul Dumitru Pop.

FLORIN DURA

Lactate miraculoase, produse la Odoreu
8La fabrica de lapte din localitate se produce, deocamdată în faza experimentală, zer vindecător şi brânza care
nu se alterează

MIRACULOS. Brânza fabricată la Odoreu are termen de valabilitate nelimitat

Corpul Experţilor Con-
tabili şi Contabililor Autorizaţi
din România (CECCAR), Filiala
Satu Mare, va sărbători, mâine,
Ziua Contabilului Român. Eveni-
mentul se află la cea de-a X-a edi-
ţie, iar tema sub egida căreia se
desfăşoară manifestarea din acest
an este “Directiva 34/2013 a Par-
lamentului European şi a Consi-
liului Uniunii Europene –
Aşteptări şi provocări în evoluţia
profesiei contabile”. Tema urmă-
reşte îmbunătăţirea mediului de
afaceri, a reducerii sarcinii glo-
bale de reglementare, în special
pentru IMM-uri, atât la nivelul
Uniunii Europene, cât şi la nivel
naţional. În a doua parte a eveni-

mentului va fi organizat un top
local al celor mai bune societăţi
membru CECCAR, aflat la a IV-
a ediţie, şi vor fi acordate premii
societăţilor membru CECCAR
care au avut cea mai fructuoasă
activitate în anul 2013.

Manifestarea va avea loc
la restaurantul Aurora, cu înce-
pere de la ora 10.00, moment de
deschidere respectat în toată ţara
la nivelul celor 42 de filiale. La
acest eveniment sunt aşteptaţi
membri, stagiari, economişti, di-
rectori, oameni de afaceri din
judeţ, care vor avea prilejul de a-
şi împărtăşi părerile despe activi-
tăţile profesionale, mediul
economic, de a socializa şi de a se

cunoaşte între ei.
În cei peste 90 de ani de

activitate, CECCAR a dobândit
tradiţie şi profesionalism în do-
meniul contabilităţii din Româ-
nia, este recunoscut la nivel
internaţional, are peste 21.000 de
membri la nivel naţional şi este
membru al Federaţiei Internaţio-
nale a Contabililor şi a Federaţiei
Experţilor Contabili Europeni.
Filiala Satu Mare a CECCAR are
în prezent 421 de membri activi
şi 180 de membri inactivi. CEC-
CAR organizează întâlniri lunare
în fiecare zi de 27 a lunii şi acordă
asistenţă informaţională pentru
fiecare membru.

Florin Dura

PS Iustin Sigheteanu, epis-
cop vicar al Maramureşului şi Săt-
marului, va sfinţi la acest sfârşit de
săptămână două biserici de pe raza
Protopopiatului Ortodox Carei.
Primul eveniment va avea loc azi, de
la ora 9.00, când episcopul vicar va
târnosi biserica din satul Răduleşti,

ocazie cu care va oficia şi o Litur-
ghie Arhierească. A doua zi, dumi-
nică, PS Iustin Sigheteanu va
târnosi biserica din localitatea Hu-
rezu Mare, cu începere de la ora
9.00, slujbă care va fi urmată de o
Liturghie Arhierească. Protopopul
Marian Crainic, dar şi preoţii pa-

rohi Marius Pop, de la Răduleşti, şi
Iuliu Ardelean, de la Hurezu Mare,
invită pe toți fiii celor două sate,
precum şi pe credincioşii din jur şi
din întregul judeţ la aceste eveni-
mente deosebite din viaţa celor
două parohii.

Florin Dura

Prima ediţie a Festivalului
Muzicii de Stradă organizat la Satu
Mare în acest sfârşit de săptămână a
debutat ieri cu o serie de concerte. Pe
mini-scenele montate în cartierul
Micro 16 pe Aleea Universului, în
Micro 15 pe Aleea Milcov, în Car-
paţi 2 pe strada Ganea, în Piața Eroi-
lor Revoluției şi în pasajul Coposu,
au evoluat muzicieni de blues, jazz,
instrumental, hip hop şi de alte sti-
luri. Microbuzul muzicii, acel hip-
pie-bus legendar din filmele
americane a asigurat transportul
muzicienilor între scene.

Azi, festivalul se mută în
Piața Libertății, în parcul central şi
pe aleile adiacente unde vor cânta
formațiile venite din Bucureşti, Bu-
dapesta, Cluj-Napoca, Oradea şi,
bineînțeles, trupele locale. Startul
festiv se va da la ora 11.45 de lângă
Turnul Pompierilor cu un flashmob

inedit, iar de la ora 12 până la ora 21,
centrul istoric va răsuna de muzica
rock, blues, jazz, funky şi alte stiluri
muzicale, nemaiîntâlnite pe scenele
sătmărene.

Manifestările de duminică
vor începe de la ora 11 în Centrul
vechi unde publicul va avea posibili-
tatea de a asculta şi a vota muzicienii
până la ora 18, după care va începe
festivitatea de premiere în fața scenei
principale. Organizatorii invită pe
toți muzicienii şi posesorii de instru-
mente muzicale din Satu Mare să
participe la un moment deosebit:
toți muzicienii, fiecare cu instru-
mentul propriu, vor cânta împreună
o melodie cunoscută, o performanță
nemaivăzută în oraş! După acest
moment deosebit se va continua cu
un maraton de jam-session, la care
vor participa zeci de muzicieni!

Florin Dura

Ziua Contabilului Român, la a zecea ediţie 
la Satu Mare

Festivalul Muzicii de Stradă 
a debutat ieri la Satu Mare

Sfinţiri de biserici la Răduleşti şi Hurezu Mare
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Prin grija premierului Victor
Ponta, a vicepremierului
Liviu Dragnea şi a

conducerii Județului Satu Mare,
Adrian Ștef şi Mircea Govor, în
data de 25 august, în cadrul unei
vizite oficiale primul ministru
anunța faptul că în cel mai scurt
timp se va scoate la licitație cen-
tura Sătmarului, lucru care de alt-
fel s-a şi întâmplat. 

Compania Națională de
Autostrăzi şi Drumuri Naționale
SA a publicat în Sistemul electro-
nic de achiziţii publice (SEAP)
anunțul de participare privind
proiectarea şi execuția variantei de
ocolire a municipiului Satu Mare
cu numărul 154010 din
19.09.2014.

Contractul este unul de
tip proiectare şi execuție, iar lucră-
rile principale din cadrul acestui
contract constau în realizarea va-
riantei de ocolire a municipiului
Satu Mare. Centura ocolitoare a
municipiului Satu Mare are o lun-
gime totală de 19,540 km., 4 no-
duri rutiere şi 10 poduri şi pasaje.

Valoarea estimată a con-
tractului este de 559.206.491 lei,

fără TVA. Obiectivul de investiţie
este finanţat din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională şi
bugetul de stat, prin bugetul Mi-
nisterului Transporturilor şi In-
frastructurii, în limita sumelor
aprobate anual cu această destina-
ţie.

Conform anunţului de
participare publicat, durata pro-
iectării lucrărilor este de 5 luni,
durata execuției este de 18 luni,
iar durata de garanție acordată lu-
crărilor este de 24 de luni. 

Condițiile de participare
la procedura de atribuire a con-
tractului sunt afişate pe site-ul
www.e-licitatie.ro. Data deschide-
rii ofertelor este 11.11.2014.

Traseul variantei de oco-
lire se desprinde din DN 19A
(km 41+900) şi are o directie sud
– nord la limita vestică a Parcului
Industrial Sud Satu Mare, traver-
sând la km 1+420 pârâul Homo-
rodul Vechi cu un pod cu
lungimea totală de 28,90 m, iar la
km 6+140 va traversa CF 402
Oradea – Halmeu şi DJ 194 cu un
pasaj superior având lungimea to-
tală de 118, 90 m (lungimea su-

prastructurii de 111,30 m). Ţi-
nând cont că în această parte a
municipiului se află zona indus-
trială Satu Mare, s-a prevăzut rea-
lizarea de bucle şi bretele pentru
deservirea acestei zone. După tra-
versarea căii ferate, traseul varian-
tei se îndreaptă către nord – vest,
traversează canalul Balcaia 1
printr-un pod cu lungimea totală
de 18,10 m, intersectându-se cu
DN 19 (km 128+000) Oradea –
Satu Mare, la km 9+665 al varian-
tei. Această intersecţie va fi ame-
najată denivelat cu un pasaj
superior având lungimea totală de
81,60 m inclusiv realizarea unei
intersecţii la nivel. În continuare
varianta de ocolire traversează
râul Someş în zona km 11+645 cu
un pod cu lungimea totală de
651,15 m între digurile de apărare
ale municipiului. După traversa-
rea râului Someş, varianta de oco-
lire intersectează DN 19A (km
55+000) la km 13+590. Această
intersecţie este amenajată denive-
lat cu un pasaj superior având lun-
gimea totală de 90,60 m, inclusiv
realizarea unei intersecţii la nivel.
În continuare, traseul intersec-

tează DJ 194 la km 16+288 al va-
riantei şi DJ 194A la km 16+846
al variantei. Traversarea aceasta se
va face prin realizarea a două pa-
saje denivelate având lungimea to-
tală de 119,10 m, respectiv de
116,20 m. În continuare varianta
de ocolire traversează un canal
printr-un pod cu lungimea totală
de 17,50 m. Înaintea racordării
variantei de ocolire cu DN 19
(km 136+000) al drumului naţio-
nal, aceasta traversează CF 402
Satu Mare – Halmeu printr-un
pasaj superior la km 18+296
având lungimea totală de 86,00
m. Racordarea la DN 19 (sfârşitul
variantei de ocolire km 19+540)
se realizează printr-o intersecţie la
nivel. 

Varianta de ocolire a mu-
nicipiului Satu Mare, ca beneficii
locale, implicit judeţene, are me-
nirea să faciliteze traficul de tran-
zit dar şi îmbunătăţirea traficului
intraorăşenesc, să fluidizeze trafi-
cul intern şi internaţional care
intră în ţară prin partea de vest şi
anume zona localităţii Petea,
ajungând în zona Satu Mare şi în-
dreptându-se către centrul ţării pe

DN 19A, având astfel un impact
major în dezvoltarea socio-econo-
mică a judeţului.

Pentru Județul Satu Mare
şi Consiliul Județean este foarte
importantă starea drumurilor şi
decongestionarea traficului
județean, iar acest obiectiv este
unul foarte important care face
parte din strategia de dezvoltare a
județului Satu Mare, promis şi
realizabil pentru sătmăreni.
Preşedintele Consiliului Județean
Satu Mare Adrian Ștef şi
vicepreşedintele Mircea Govor au
promis în repetate rânduri public
sau în conferințe de presă şi cei
doi se vor ține de cuvânt asigu-
rându-se de bunul mers al proce-
durilor pentru realizarea
obiectivului. 

Reamintim faptul că la
data de 6 noiembrie 2012 Guver-
nul aproba Hotărârea indicatori-
lor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții “Va-
rianta de ocolire a municipiului
Satu Mare”, proiect promovat de
ministrul Infrastructurii şi Trans-
porturilor, la acea vreme, Ovidiu
Silaghi. 

Al treilea pod şi centura devin realitate 
la Satu Mare
8 Valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 150 milioane euro

INVESTIŢII. Guvernul Ponta sprijină judeţul Satu Mare

Veste bună pentru sătmă-
reni, precum şi o dovadă că Guvernul
Ponta, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mircea Govor, şi primarul
municipiului Satu Mare, Dorel
Coica, îşi respectă promisiunile fă-
cute în faţa alegătorilor. Varianta oco-
litoare a municipiului Satu Mare, care
include şi construcţia celui de-al trei-
lea pod peste Someş, începe să devină
o realitate. Faţa judeţului Satu Mare
se schimbă complet datorită sprijinu-
lui oferit de Guvernul Ponta.

Cea mai mare 
realizare a Guvernului
Ponta în judeţ

Vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Mircea Govor, consi-

deră că lansarea licitaţiei pentru cen-
tura Sătmarului este cea mai mare
realizare a Guvernului Ponta în jude-
ţul nostru. “Asistăm la o altă mare
realizare pentru judeţul Satu Mare şi
pentru municipiul Satu Mare. Pe
SEAP a apărut lansarea licitaţiei pen-
tru şoseaua de centură. Asta este,
după părerea mea, cea mai mare rea-
lizare în această perioadă de când pre-
mierul Victor Ponta este în fruntea
Guvernului României. Când a fost la
Satu Mare ne-a promis că acest lucru
se va realiza şi uitaţi că acum, într-
adevăr, se realizează. De asemenea,
ne-a promis că se repară DN 19, s-a
asfaltat, deja în proporţie de 80% este
realizat până la ieşirea din judeţ şi
până la Sighetu Marmaţiei. Sunt lu-
cruri vizibile, lucruri care se realizează
pentru judeţul Satu Mare. Personal,

îi mulţumesc, în numele sătmăreni-
lor, în numele Consiliului Judeţean,
domnului prim-ministru Victor
Ponta şi domnului vicepremier Liviu
Dragnea. Au fost alături de noi, sunt
şi vă promit că vor fi în continuare.
Chiar acum sunt la Ministerul Dez-
voltării, unde, de asemenea, am dis-
cutat şi am pus la cale semnarea altor
proiecte pentru judeţul Satu Mare.
Am să anunţ proiectele în zilele ur-
mătoare, în cadrul unei conferinţe de
presă, ocazie cu care voi transmite săt-
mărenilor ce facem noi pentru jude-
ţul Satu Mare. Sprijinul Guvernului
Ponta pentru judeţul nostru este vi-
zibil. S-au semnat 56 de contracte pe
PNDL, primarii noştri ştiu acest
lucru, deja s-au scos la licitaţie lucră-
rile. Acum a apărut pe SEAP această
mare investiţie pentru judeţul nostru.

O să vedeţi că, încet-încet, faţa jude-
ţului Satu Mare se va schimba com-
plet”, ne-a declarat vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mircea Govor.

Lucrările vor începe în
primăvară

Primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, este convins că
lucrările vor fi începute în primăvara
anului viitor. “E un  moment foarte
important pentru municipiul Satu
Mare, pentru că astăzi s-a publicat pe
SEAP licitaţia pentru şoseaua de
ocolire a municipiului şi al treilea
pod. Acest lucru este aşteptat de
foarte mult timp. Mă bucur extrem
de mult că astăzi Guvernul Ponta a
bătut în cuie, a semnat această licita-
ţie. Sunt convins că după timpii care

trebuie acordaţi pentru a se desfăşura
normal acest proces de licitaţie, pri-
măvara viitoare vor începe lucrările.
Mulţumesc Guvernului Ponta pen-
tru această licitaţie. Mă bucur foarte
mult că această mare investiţie, în va-
loare de circa 150 milioane euro, se
realizează în mandatul meu. Am
făcut demersuri numeroase. Nu neg,
a ajutat extrem de mult şi domnul de-
putat Silaghi, care a fost al PSD-ului,
pentru realizarea acestui
deziderat.Esenţial este că domnul
Ponta a promis în această vară, la ul-
tima sa vizită, că licitaţia pentru acest
drum de ocolire va fi pornită şi s-a
ţinut de cuvânt. O investiţie de 150
milioane euro înseamnă foarte mult
pentru municipiul nostru”, a declarat
Dorel Coica.

Szasz Lorand

Promisiuni îndeplinite
8 Datorită sprijinului oferit de Guvernul Ponta, lucrările la şoseaua de centură ar putea fi începute în primăvara anului viitor
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În episodul anterior, am conti-
nuat dialogul cu doamna So-
rina Bumbuluţ, psiholog şi

vicepreşedintă a Asociaţiei Femei-
lor Împotriva Violenţei  ARTE-
MIS din Cluj Napoca, care ne-a
prezentat modul de organizare şi
de operare a reţelelor mafiote,  tra-
ficante de carne vie din  Albania,
aflând cum această ţară  a devenit
un loc  de tranzit pentru prostitua-
tele din Balcani în drumul lor spre
Occident; tot mai multe fete alba-
neze devenind la rândul lor victime
ale traficului de carne vie. Menţio-
năm că toate aceste date au fost ex-
trase din  raportele:  Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în
Europa, Organizaţiei Internaţio-
nale pentru Migraţie şi prin surse
din cadrul Misiunii Naţiunilor
Unite, privind recrudescenţa trafi-
cului de carne vie în Europa, cărora
le mulţumim.  “Unde ne vom în-
drepta la acest început de episod?”
“Azi o să mergem prin nordul Ma-
cedoniei, spre Kumanovo, pe dru-
muri pitoresti ce urcă spre culmile
munţilor  Šarplaninac. În centrul
oraşului străzile sunt aglomerate
dar reusim să oprim la un magazin
de bijuterii care arată înfloritor.”

Graniţele permeabile
ale Macedoniei

“Afacerile îmi merg bine
căci pe aici trec o mulţime de femei”,
spune proprietarul magazinului.
“Vând foarte multe inele pentru
femei din Ucraina, România sau Al-
bania. Adesea cumpără  bijuterii
chiar bărbaţii care au grijă de fete. Ei
au nevoie de marfă bună  pentru a-
şi  putea face meseria”.  “Azi o să
mergem prin nordul Macedoniei,
spre Kumanovo, pe drumuri pito-
resti ce urcă spre culmile munţilor
Šarplaninac. În centrul oraşului
străzile sunt aglomerate dar reusim
să oprim la un magazin de bijuterii
care arată înfloritor.” Dacă  Româ-
nia este punctul de plecare al reţele-
lor de trafic iar Albania capătul,
Macedonia se află undeva la mijloc,
” continuă doamna Bumbuluţ.
“Această ţară  are cele mai nume-
roase graniţe comune dintre toate
statele balcanice, iar în plus relieful
muntos; punctele de vamă  prost
echipate facând  din Macedonia un
loc ideal pentru traficanţii de carne
vie. Se spune că graniţa dintre Ko-
sovo şi Macedonia este cea mai per-
meabilă din întreg spaţiul
est-european. “

O poveste care putea
să nu aibă  HAPPY
END 

“Stând pe un scaun de plas-
tic, îmbracată într-un trening sărăcă-
cios  dar puternic fardată, Iuliana
Şerban priveste fix podeaua. Fata are
21 de ani şi nu este prea vorbăreaţă,
lucru lesne de înţeles ţinând  cont de
toate cele prin care a trecut. Cu toate
acestea  este o fată  norocoasă, fiind
una dintre puţinele fete ajunse în
Macedonia care a reuşit să scape de
“peştele” care o obliga să se prosti-
tueze, găsindu-şi un adăpost la un
centru special.  În plus ea a fost cu-
prinsă  într-un program de ocrotire a
martorilor,  depunând  marturie într-
un proces împotriva celor care au
abuzat-o sexual.  Povestea ei relevă
doar o parte din afacerea prosperă pe
care o reprezintă traficul de fiinte
umane din nordul Macedoniei, flagel
început în oraşe precum Tetovo, Va-
lesta ori Struga şi continuat apoi spre
sudul ţării. “Peştele” Iulianei, Dilaver
Bojku Leku, a fost condamnat în
luna martie pentru încurajarea pros-
tituţiei şi condamnat la şase luni de
închisoare. Despre Leku se stia că e
liderul celei mai mari reţea de trafic
din Macedonia, el fiind proprietarul
a zece baruri, unde lucrează  fete din
Moldova, România sau Ucraina. “

Promisiunile  unei
lumi “mai bune” 
pentru atragerea 
victimelor

“Mi s-a spus că o să lucrez în
Grecia, dar nu mă aşteptam să fiu
vândută,” spune Iuliana Serban.
“După ce în Serbia am trecut prin
mâinile mai multor proprietari, în
cele din urmă, acum doi ani am
ajuns în Macedonia, în Velesta unde
am lucrat timp de cinci luni în barul
“Expresso”  al lui Leku”. “Leku a de-
venit foarte cunoscut după ce a reu-
şit să fugă din închisoare în luna
iunie a acestui an,” intervine interlo-
cutoarea mea,  doamna Bumbuluţ, “
lucru ce a afectat mult imaginea gu-
vernului macedonean. El a fost to-
tuşi prins în Muntenegru şi extrădat
acum, asteptându-şi  rejudecarea ca-
zului alături de alţi patru complici.
Această poveste a atras atenţia co-
munităţii internaţionale care tot în-
cearcă să ajute la distrugerea retelelor
criminale din Balcani şi la stoparea
exodului de persoane către vestul
Europei. Numai că mai sunt multe
lucruri de făcut în acest sens, inclusiv
adoptarea unei legislaţii eficiente.
“Incapacitatea guvernului de la

Skopje de a impune pedepse mai
mari pentru infractori ridică nume-
roase semne de intrebare. Se poate
vorbi de teamă sau de coruptie şi in-
competenta?” se întreba recent am-
basadorul american în Macedonia,
Lawrence Butler, cu ocazia prezen-
tării unui raport al Departamentului
de Stat privind traficul de fiinţe
umane. 

La dispoziţia “IN-
TERNAŢIONALI-
LOR” 

“Una câte una, cele trei fete
încep să-şi întindă  mâinile, în cău-
tarea aplauzelor dar mai ales a bani-
lor, tocmai terminând un program
de striptease.  Bine aţi venit la  “The
Dancer“, un bar soios din centrul
oraşului Pristina, capitala provinciei
Kosovo. Într-un colţ, o femeie mi-
cuţă, slăbănoagă, ţipă cu o voce stri-
dentă, într-un efort susţinut de a ne
atrage atentia. Noaptea de abia a în-
ceput şi noi suntem singurii clienţi
din bar. După o vreme, femeia care
nu arată tocmai grozav se apropie de
masa noastră şi începe să ne spună că
ştie că nu am venit aici pentru a
dansa ci pentru ce ea numeste “pu-
ţină distracţie cu fetele”. “E 50 de
euro pentru o oră. Nu o să aveţi
nicio problemă, căci nimeni nu intră

neanunţat în bar. Nici poliţia nu se
bagă,” spune femeia al carei nume e
Iana. 
“Cu certitudine nu securitatea e o
problemă  la “The Dancer” . 

Închisoarea din 
“Clubul pericolelor”

“Clubul, aflat undeva la sub-
sol, arată ca o fortăreaţă, fără feres-
tre şi cu uşi cu gratii. Lângă intrare,
ascuns după nişte bucăţi de BCA,
stă un tip ce vinde gumă de meste-
cat dar care supraveghează pe ori-
cine trece pe acolo. “Nu v-au plăcut
fetele? ...  Cam aşa e acum nu avem
pe cele mai grozave”, ni se adresează
bărbatul, în timp ce ieşim din bar.
“Nici mie nu prea îmi plac. Dar să
reveniţi în curând căci urmează să
sosească ceva prospături din
Ucraina”. “Astfel de cluburi şi bor-
deluri sunt foarte numeroase în
Kosovo, ne explică doamna Sorina
Bumbuluţ. Regiunea este o desti-
naţie favorită a traficanţilor de
carne vie căci fetele nu sunt desti-
nate localnicilor ci aşa numiţilor
“internaţionali”. Economia provin-
ciei Kosovo este în foarte mare mă-
sură dependentă de prezenţa
oficialilor comunităţii internaţio-
nale şi a trupelor de menţinere a
păcii. Ei formează asa-numitii “in-
ternaţionali”. În oraşe precum Pris-

tina sau Prizren, există numeroase
magazine, restaurante sau cluburi
de noapte, toate arătând modern,
apărute pentru a satisface gusturi-
lor numeroşilor străini aflaţi în Ko-
sovo. 

Foarte multi localnici
fac acum afaceri pe
seama buzunarelor
“internationalilor”

“Majoritatea oamenilor
de aici câştigă bine din traficul de
droguri sau de femei. Ei ştiu tra-
seele foarte bine, cunosc zonele mi-
nate din provincie şi pot intra
acolo unde trupele militare nu au
acces”, a declarat pentru „Institute
for War and Peace Reporting„ (
I.W.P.R.)  un ofiţer de rang înalt
din Forţa de Protecţie a O.N.U.
(K.F.O.R.). 
“KFOR, ( Kosovo Force)  nu sunt
foarte interesate  să intervină îm-
potriva acestui fenomen pentru că
nu vor să rişte conflicte cu localni-
cii. Un singur exemplu: recent a
fost lansată o rachetă  împotriva
unui punct de control militar. Nu
s-a întreprins nicio anchetă. Oame-
nii din “KFOR” nu sunt din
această regiune şi nu vor să-şi rişte
pielea degeaba. Nu le prea pasă de
ce se întâmplă pe aici.”

VALERIU IOAN

Traficul de carne vie – provocări şi soluţii III
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În cursul lunii viitoare, Primăria
Carei va începe să se mute în
noul sediu de lângă Judecătorie.

Este vorba de imobilul care a adă-
postit fostul han Cerbul de Aur, a
cărui reabilitare a fost începută în
mai 2010. Valoarea totală a lucrări-
lor de reabilitare şi modernizare a
noului sediu au costat circa şase mi-
lioane de lei. Lucrările sunt finali-
zate, în prezent fiind introdus
sistemul de transmisie de date şi sis-
temul de siguranţă. “Mutarea se va
face în etape, astfel încât să creăm
un disconfort cât mai mic în activi-
tatea administraţiei locale. Pentru a
diminua perioada necesară mutării
din actualul sediu, vom lucra şi la
sfârşit de săptămână. Nu cred că în-
treaga operaţiune să dureze mai
mult de două sau trei săptămâni”,
ne-a declarat city-managerul Beko
Tamas.

Hanul Cerbul de Aur este
o construcţie cu o deosebită încăr-
cătură istorică. Construcţia hanului
“Cerbul de Aur” a fost realizată de
către contesa Zichy Karolina, soţia
contelui Karolyi Ggyorgy, după
proiectul arhitectului Ybl Miklos,
cu ocazia cutremurului din 1834,
când clădirea hanului a fost grav

avariată. Se spune că din această clă-
dire a văzut-o poetul Petofi Sandor
prima oară pe Szendrey Julia, soţia
sa. Între anii 1890-1968 a fost se-
diul primăriei, iar după 1990, ca-
zarmă. Imobilul a fost preluat de
administraţia locală, care i-a redat
destinaţia de sediu al Primăriei
Carei.

Sediul în care funcţionează
în prezent Primăria Carei a fost retro-
cedat la începutul anilor 2000 urma-
şilor fostului proprietar. Administraţia
locală a intenţionat să cumpere imobi-
lul, însă negocierile cu urmaşii fostului
proprietar au eşuat. În prezent, Primă-
ria Carei plăteşte pentru sediu o chirie
lunară de 14.000 de lei.

Primăria Carei se mută 
în casă nouă
8 Lucrările de reabilitare a fostului han Cerbul de Aur au
costat şase milioane de lei
SzaSz lOrand

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.

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. 

Centrul Medical Oftalmologic Vitreum
angajează asistentă medicală.

Informaţii la telefon  0751.115.796.
Prima ediţie a întâlnirii in-

titulată sugestiv  “IT Cafe” s-a desfă-
şurat joi la Satu Mare, evenimentul
fiind organizat de NO Limits Teh-
nology. Potrivit organizatorilor, sco-
pul acestui eveniment a fost de a
pune faţă în faţă potenţialii clienţi cu
furnizorii sau chiar cu producătorii
de instrumente IT Bussines, încer-
când să-i aducă în contact direct ast-
fel încât să poată discuta într-un
cadru cât se poate de relaxat. 

În prima parte a întâlnirii,
firma Lenova, parteneri de afaceri
cu organizatorii, au făcut o prezen-
tare a noilor game a produselor “bu-
siness” în domeniul IT din acest an
(laptopuri, tablete, telefoane) şi a
noilor tendinţe în acest segment de
piaţă. De asemenea, firma Genke a
prezentat o soluţie financiară dedi-
cată clienţilor care doresc să-şi achi-

ziţioneze  echipament IT. La final,
cei circa 35 de participanţi la această
întâlnire s-au putut bucura de vinu-
rile româneşti.

Organizatorii IT Cafe au
precizat că în perioada următoare

vor mai fi organizate astfel de întâl-
niri la care vor participa partenerii
firmei No Limits Tehnology, pre-
cum Microsoft, IBM, Cisco, Bell,
Fujitsu, HP sau Casperski.

Florin Dura

IT Cafe, la prima ediţie la Satu Mare

În perioada 22 septembrie
– 20 octombrie Organizaţia Caritas
a Diecezei Satu Mare demarează ac-
ţiunea „Pentru unii demodat - pen-
tru alţii de folos”. Acţiunea va viza în
special gospodăriile rurale. În cadrul
acestei acţiuni, Organizaţia va co-
lecta haine şi produse textile uzate,
selectate de către locuitorii satelor

din judeţ. Colectarea se va face după
un program stabilit, în peste 30 de
sate şi comune vizate din judeţ. 

O parte din hainele şi pro-
dusele textile colectate vor ajunge la
persoanele aflate în dificultate, iar
produsele de calitate mai slabă vor fi
valorificate ca materie primă.

“Banii strânşi în aşa fel vor

fi utilizaţi în sprijinirea activităţii de-
puse de Caritas în beneficiul persoa-
nelor aflate în dificultate. Fiecare
donaţie contează! Lucrurile demo-
date pentru unii, pot însemna adevă-
rate valori pentru alţii!”, se arată
într-un comunicat de presă remis de
Organizaţia Caritas.

Florin Dura

Pentru unii demodat - pentru alţii de folos

LOCAŢIE. Noul sediu al Primăriei Carei a fost reabilitat şi modernizat

ANuNţ

Manager,
Venemozer Ana Erica

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC VICTORIAMOB SA TASNAD, inregistrata
la ORC Satu Mare cu nr.J30/15/1991, CUI RO 644338, intrunit azi 16.09.2014,
convoaca 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii 

pentru ziua de 24.10.2014, ora 14.00  la sediul social al societatii din Tasnad,
str.Infratirii, nr.101, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data
de referinţă 10.10.2014 ,cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea dizolvarii si lichidarii voluntare, urmata de radierea societatii.
2.Prezentarea si aprobarea raportului curent intocmit conform Regulamentului

nr.1/2004 a CNVM Bucuresti.
3.Stabilirea datei de 14.11.2014, ca data de inregistrare pentru identificarea actio-

narilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale
4.Imputernicirea d-nei Turc Mihaela de a semna hotararea adunarii generale si de

a intreprinde toate demersurile necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotara-
rii.

In caz de neindeplinire a cvorumului cerut de prevederile legale, cea de-a  doua
convocare va avea loc pentru ziua de 25.10.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu
aceeasi ordine de zi. 

Cererile pentru introducerea de noi puncte la ordinea de zi de catre actio-
narii care detin cel putin 5% din drepturile de vot, pot fi depuse, conform art. 117
din Legea nr.31/1990-republicata cu modificarile si completarile ulterioare la sediul
social al societatii, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei  con-
vocări, iar in cazul in care prezinta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul prevăzut poate
fi exercitat cel târziu pana in data de 22.10.2014.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin repre-
zentanti prin procura speciala.Pot participa doar persoanele care la data de referinta
au calitatea de actionari.Doar acestia au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale.

Formularele de procura speciala precum si celelalte materiale informative asupra
punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obtine de la sediul social al societatii.

Dupa completare si semnare un exemplar din procura speciala va fi depus la se-
diul social al societatii pana cel mai tarziu la data de 20.10.2014. Acestea se întocmesc
în trei exemplare, un exemplar este pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi un
alt exemplar pentru emitent.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta compartimentul de actionariat
la telefon nr.0261-825258.Societatea nu detine o pagina web, din motive financiare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Turc Mihaela



8/ Sâmbătă, 20 septembrie 2014Actualitatea politică/ Mare publicitateGazeta de Nord-Vest

Preşedintele PSD, premierul
Victor Ponta, îşi va lansa
candidatura la funcţia de

preşedinte al României sâmbătă,
pe Arena Naţională, la eveniment
fiind aşteptate, potrivit organizato-
rilor, aproximativ 70.000 de per-
soane, din toată ţara.

Accesul pe stadion va fi
permis începând cu ora 14.00. Eve-
nimentul de lansare va începe la ora
16.00 şi va dura aproximativ o oră şi
jumătate. Gazonul va fi placat, astfel
încât cei prezenţi vor putea sta şi în
această zonă. Organizatorii au stabi-
lit ca scena să fie montată în faţa unei
peluze, astfel încât gazonul, tribu-

nele şi peluza din faţă să poată fi fo-
losite de către participanţi.

Evenimentul va debuta cu
intonarea Imnului naţional şi a Im-
nului partidului şi va fi constituit
efectiv din câteva discursuri. La eve-
niment este aşteptat să participe şi să
rostească un discurs, aşa cum a făcut
de fiecare dată, şi primarul Capitalei,
Sorin Oprescu. De asemenea, Liviu
Dragnea se va adresa participanţilor
la lansarea candidaturii lui Victor
Ponta. Preşedintele PSD, candidatul
la Preşedinţie, va încheia, prin dis-
cursul său, evenimentul.

Participanţii la lansare vor
avea acces în stadion în baza unor bi-
lete care conţin indicaţii privind rân-

dul şi locul pe care îl vor ocupa,
exact ca la meciurile de fotbal. Jur-
naliştii care vor relata vor avea acces
în baza unui ecuson de presă primit
de la biroul de presă al partidului. Ca
şi participanţii, şi jurnaliştii primesc
câte un bilet.

Evenimentul de lansare a
candidaturii este organizat chiar de
ziua premierului, care împlineşte,
sâmbătă, 42 de ani. De asemenea,
lansarea coincide şi cu sărbătorile
dedicate Zilelor Bucureştiului. USL
a mai organizat un miting de aseme-
nea amploare în 2012, tot pe Arena
Naţională. La acel moment au par-
ticipat aproximativ 60.000 de per-
soane. Victor Ponta şi-a depus,

miercuri, la BEC, dosarul de candi-
datură la Preşedinţia României, fiind
primul candidat care s-a înscris în

cursa prezidenţială. Candidatura lui
Victor Ponta la prezidenţiale a fost
validată de Congresul PSD.

Ponta îşi lansează candidatura la Preşedinţie
pe Arena Naţională sâmbătă, de ziua sa
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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

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

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

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

PReţuRi
PRoMoţionale !!!

Relaţii la  

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTALON DESERT GRATUIT!
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olimpia nu are voie să mai
facă vreun pas greşit în
acest start de sezon, mai

ales că în această etapă evoluează pe
teren propriu. adversara de azi a
galben-albaştrilor este nou promo-
vata Şoimii Pâncota din judeţul
arad. La prima vedere pare o con-
fruntare din care olimpia are
prima şansă. 

Echipa antrenată de Cosmin
bodea  este  în  căutarea  primelor
puncte, pe când arădenii au reuşit cum,
necum să strângă două puncte care îi
menţin pe locul şapte după două etape.

Pentru  a  prefaţa  această
partidă crucială, antrenorul bodea,
alături de căpitanul Cosmin Iuhas au
explicat  ce  s-a  întâmplat  în  acest
debut de sezon într-o conferinţă de
presă. antrenorul grupării sătmărene
a pus oarecum tunurile pe jucători,
mai  ales  pe  cei  exponenţiali,  pre-
cizând  că  s-a  greşit mult,  iar  la  fi-
nalizare  lucrurile  nu  merg  tocmai
strălucit. “din păcate suferim la capi-
tolul finalizare. nu vreau să dau ex-
emple, dar ar trebui ca unii jucători să
îşi  schimbe  atitudinea  în  joc.  la
Caransebeş am intrat în teren pe vâr-
furi şi ne-am crezut învingători di-
nainte, iar cu o asemenea atitudine
fotbalul  te  pedepseşte“,  a  precizat
bodea.

În  plus,  a  dorit  să
menţioneze  că  unii  jucători
exponenţiali, de la care se aştepta la
mai mult, nu au reuşit să ajute echipa
în momentele grele. “Mă aştept de la
jucătorii experimentaţi, exponenţiali
să facă diferenţa. nu avem 2-3 lideri
în echipă care să tragă echipa după ei,
atât  în  timpul  meciurilor,  în  mo-
mentele grele cât şi înafara terenului.
Sperăm ca laso şi Onicaş să îşi revină,
sunt jucători foarte buni, au venit la
Satu Mare  să  ajute  echipa,  însă  au
avut o perioadă lungă în care au jucat
puţin sau deloc. alţii au sosit târziu,
când perioada de pregătire se apropia
de final. Şi acum spun, la ora aceasta
că mi-aş mai fi dorit doi-trei jucători.
bic e singurul care a dat randamentul

scontat, dintre noii veniţi. din păcate
nu  avem  un  mijlocaş  stânga  de
meserie şi va trebui să improvizăm“, a
completat antrenorul Olimpiei.

Întrebat  despre  atmosfera
din vestiar, căpitanul Cosmin Iuhas a
spus  că  atmosfera  a  redevenit  una
bună,  aşa  cum  trebuie  să  fie  la  o
echipă. “nu cred că sunt jucători care
nu îşi vorbesc sau nu comunică între
ei. Sigur, poate cei veniţi  în ultima
vreme nu au apucat să se acomodeze
cu noii colegi, dar sperăm ca în scurt
timp atmosfera să redevină cea din se-
zonul trecut“, a spus Iuhas. În ceea ce
priveşte  11-le  de  start,  fundaşii
Mureşan şi burlacu nu vor putea fi
utilizaţi, fiind accidentaţi.

Partida  de  azi,  de  la  ora

11.00 dintre Olimpia şi Pâncota este
arbitrată de Marius Chioran (Cluj),
ajutat la cele două linii de Călin Cim-
poneriu (lugoj) şi de  doru lucaciu
(Cluj),  rezervă  braşovean Cristian
Cosmin  (Cluj).  Observatorii  FRF
sunt bucur Mircea (Târgu Mureş) şi
Terhes alexandru (Oradea). Preţul
biletului de intrare este de 5 lei.

Programul etapei a 4-a: 
---- Ieri
Poli Timișoara – FC Caransebeș 2-1 
---- azi
Metalul  Reșița  –  CSM  Râmnicu
Vâlcea,  FC  bihor  –  CS Mioveni,
Olimpia Satu Mare – Șoimii Pîncota,
FC Olt – Poiana Câmpina, Unirea
Tărlungeni stă.

DanIEL ChIorEan

lIGa a II-a

Singura soluţie - victorie împotriva
“Şoimilor“ din Pâncota
8FC Olimpia Satu Mare-Şoimii Pâncota, azi, ora 11.00

Liga a IV-a Elite
azi
Unirea 08 Tăşnad - aS CS Cetate
2010 ardud
duminică
Voinţa doba - Someşul Oar
Ştiinţa beltiug - luceafărul decebal 
Recolta dorolţ - Talna Oraşu nou
Viitorul Vetiş - Turul Micula
FC  Olimpia  II  –  Gloria  Moftinu
Mare
Schwaben  Kalmandi  Cămin  -
Sportul botiz - amânat

Liga a IV-a

SERIA A – etapa a 4-a
azi
Energia negrești – Someșul Odoreu
Victoria apa – arsenal Vetiș
duminică
Ugocea Porumbești – Voința babța
Unirea Păulești – aS livada
Prietenia Crucișor – Voința lazuri
dacia  Medieșu  aurit  –  Someșul
Cărășeu 
SERIA B – etapa a 5-a
duminică
Viitorul  lucăceni  –  Stăruința
berveni
Vulturii Santău – Recolta Sanislău

Fortuna Căpleni – Victoria Carei
Frohlich Foieni – Crasna Moftinu
Mic
Kneho Urziceni – Victoria Petrești
Real  andrid  -  Schamagosch
Ciumești
Unirea Pișcolt – Olimpia domănești

Liga a V-a – etapa a 4-a
Seria A
duminică
Crasna Craidorolț – Voința Sătmărel
(ora 14.00)
dacia  Supur  –  Victoria  Tiream
(17.00)

Cheși  Hodod  –  Platanul  Marna
(17.00)
Olimpia Căuaș – aS Ghenci (14.00)
Seria B
duminică
Înfrățirea Tarna Mare – Viile Satu
Mare
Unirea bercu – Egri Sasok agriș
Recolta dorolț II – dari lipău
Venus  dumbrava  –  Speranța
Halmeu
FC Certeze stă
Meciurile  se  joacă după următorul
program: juniorii - ora 15.00, seniorii
- ora 17.00.

Programul partidelor din fotbalul judeţean

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

Handbaliştii  sătmăreni
joacă  astăzi  primul meci  pe  teren
propriu în noul sezon al diviziei a-
Seria b, după înfrângerea de la Cluj.
adversara  CSM-ului  este  nimeni
alta decât U Craiova, formaţie care
a  învins  etapa  trecută  Oradea.
Meciul este programat la ora 11.00,
în sala Ecaterina both, la concurenţă

cu Olimpia.
Referitor  la  jucătorii

echipei sătmărene, Cristian Jurj este
indisponibil  după  ce  a  suferit  o
entorsă la genunchi şi are nevoie de
o  pauză  de  cel  puţin  două
săptămâni. dacă noile achiziţii nu
au  dat  deocamdată  randament,
acum antrenorul nicolae Istrate este

nevoit să improvizeze din nou, pen-
tru  a  avea un  inter  care  să  arunce
bine de la distanţă.

Partida, una deloc uşoară
pentru  gruparea  sătmăreană  va  fi
arbitrată  de  o  brigadă  bihoreană,
formată din cuplul Pipa-Foltic. Pro-
gramul etapei a doua este următorul
Poli Timişoara - CSM Oradea

HCM  Sighişoara  -  naţional
Sighişoara
Unit alba Iulia - Potaissa 2 Turda
CSM Satu Mare - U Craiova
HCM  Făgăraş  -  adrian  Petrea
Reşiţa
HC Sibiu - academia Minaur
Rom Cri braşov - CSU Cluj

Handbal
Primul meci în faţa propriilor suporteri
8CSM Satu Mare - U Craiova, azi ora 11.00, sala lPS
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Liga Europa
Steaua câştigă, Astra
pierde la scor!
Seară plină de fotbal în a doua
competiţie ca valoare din Europa.
Steaua a reuşit scorul primei etape,
scor 6-0, cu Aalborg, dar şi la Salonic
sau Zagreb am asistat la scoruri "flu-
viu". Mai jos vă prezentăm rezultatele
înregistrate în partidele disputate, joi,
în prima etapă a grupelor Ligii Eu-
ropa:

Grupa a
Borussia Monchengladbach - Villar-
real 1-1
Au marcat: Herrmann '21 / Uche '68
Apollon Limassol - FC Zurich 3-2
Au marcat: Papoulis '9, Gullon '40, P.
Koch '87 (autogol) / Rikan '50, Yapi
'53

Grupa B
FC Bruges - FC Torino 0-0
FC Copenhaga - HJK Helsinki 2-0
A marcat: N. Jorgensen '68, '81

Grupa C
Partizan Belgrad - Tottenham Hot-
spur 0-0
Beşiktaş Istanbul - Asteras Tripolis 
1-1
Au marcat: Gokhan Tore '33 / Parra
'88

Grupa D
FC Salzburg  - Celtic Glasgow 2-2
Au marcat: Alan '36, Soriano '78 /
Wakaso '14, Brown '60
Dinamo Zagreb - Astra Giurgiu 5-1
Au marcat: Soudani '17, '24, '45+1,
Henriquez '70, Corici '90+2 / Chiţu
'82

Grupa e
PSV Eindhoven - Estoril Praia 1-0
A marcat: De Jong '26 (penalti)
Panathinaikos Atena - Dinamo
Moscova 1-2
Au marcat: Dinas '63 / Kokorin '40,
Ionov '49

Grupa F
FK Qarabag - AS Saint-Etienne 0-0
Dnepr Dnepropetrovsk - Inter-
nazionale Milano 0-1
A marcat: D'Ambrosio '71

Grupa G
Standard Liege - NK Rijeka 2-0
Au marcat: Ciman '74, Vinicius
Araujo '87
FC Sevilla - Feyenoord Rotterdam 
2-0
Au marcat: Krychowiak '8, Mbia '31

Grupa h
OSC Lille - FK Krasnodar 1-1
Au marcat: Kjaer '63 / Laborde '35
Everton - VfL Wolfsburg 4-1
Au marcat: Naismith '15, Coleman
'45+1, Baines '47 (penalti), Mirallas
'89 / Rodriguez '90+4

Grupa i
Young Boys Berna - Slovan Bratislava
5-0
Au marcat: Lecjaks '5, Steffen '29,
Nuzzolo '63, Nikci '80, Hoarau '90+2
SSC Napoli - Sparta Praga 3-1
Au marcat: Higuain '23 (penalti),
Mertens '51, '81 / Husbauer '14

Grupa J
Steaua Bucureşti - AaB Aalborg 6-0
Au marcat: Sânmărtean '51, Rusescu
'59 (penalti), '73, Keşeru '61, '65, '72
Rio Ave (Portugalia) - Dinamo Kiev
(Ucraina) 0-3
Au marcat: Iarmolenko '20, Belhanda
'25, Kraveţ '70

Grupa K
PAOK Salonic - Dinamo Minsk 6-1
Au marcat: Nikolici '4 (autogol),
Athanasiadis '11, '16, '28, Pa-
padopoulos '50, Tzandaris '89 /
Nikolici '80
AC Fiorentina - Guingamp 3-0
Au marcat: Vargas '34, Cuadrado '67,
Bernadeschi '88

Grupa l
Metalist Harkov - Trabzonspor1-2
Au marcat: Homeniuk '61 / Con-
stant '25, A. Papadopoulos '90+4
Legia Varşovia - Lokeren 1-0
A marcat: Radovici '58.
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BASCHET

În faţa primului “examen“
8CSM întâlneşte azi şi mâine Rapidul la Satu Mare, în cadrul Cupei României

echipa de baschet de la
CSM Satu Mare se află
în faţa primului “exa-

men“ al noului sezon. astăzi şi
mâine, sportivele antrenate de
adriana Pricop, iulian Sin şi
lavinia năstruţ întâlnesc de
două ori în prima fază a Cupei
româniei rapidul din
Bucureşti.

Prima confruntare, care
ar fi trebuit să se dispute la
Bucureşti, are loc în această seară
de la ora 18.00 la sala Ecaterina
Both din Satu Mare. Fiecare
confruntare dintre cele două
formaţii a oferit spectacol în
teren, sperăm că acelaşi lucru se
va întâmpla şi în aceste două
confruntări.

După 20 de zile de la
revenirea la antrenamente şi
după meciurile amicale, pierdute
în faţa celor de la ICIM Arad de
două ori, a celor de la BCM
Timişoara, CSM-ul îşi doreşte
să treacă în faza următoare a
Cupei. Primul meci va fi arbitrat
de Amalia Marchiş şi Ciprian
Ciocan, ambii din Cluj.

În ceea ce priveşte lotul
CSM-ului, acesta numără 13
baschetbaliste. Iată componenţa
lui: Eniko Laza, Flavia Ferenczi,

Renata Szmutku, Bianca Voica,
Andreea Orosz, Andreea Pop,
Ashley Adams, Toccara Ross,
Biljana Stjepanovic, Diana
Moldoveanu, Valentina Bolba,
Andra Neşte şi Teodora Vasile.

Cel de-al doilea duel,
“returul“, se dispută duminică,
de la ora 12.00, tot la sala din

Satu Mare. 
Programul turului primei faze

a Cupei:
Olimpia CSU Braşov – CSBT
Alexandria 71-69

azi
Phoenix Galaţi – BCM Danzio
Timişoara
CSM Târgovişte – ACS Sepsi

SIC Sf. Gheorghe
CSU CSM Oradea – UVG
ICIM Arad
Universitatea Cluj-Napoca –
SCM Craiova
Rapid Bucureşti – CSM Satu
Mare (se joacă la Satu Mare)
CSU Alba Iulia – Nova Vita Tg.
Mureş

Daniel Chiorean

Bucureştiul va găzdui meciuri din cadrul Campionatului
European de fotbal din 2020

Bucureştiul a fost desemnat
ieri la Geneva, de membrii Comite-
tului Executiv al UEFA, să
găzduiască, pe Arena Naţională,
patru meciuri, trei din faza grupelor
şi unul din optimile de finală, în
cadrul turneului final al Campionat-
ului European de fotbal din 2020,
alături de alte 12 oraşe.

Oraşele ce vor organiza
partide din cadrul Euro-2020 sunt
următoarele:
- Finala şi semifinalele - Londra (An-
glia)
- Un meci din sferturile de finală şi
trei din faza grupelor - Munchen
(Germania), Baku (Azerbaidjan),
Sankt Petersburg (Rusia), Roma
(Italia)
- Un meci din optimile de finală şi
trei din faza grupelor - Copenhaga
(Danemarca), Bucureşti (România),
Amsterdam (Olanda), Dublin (Ir-
landa), Bilbao (Spania), Budapesta
(Ungaria), Bruxelles (Belgia), Glas-
gow (Scoţia).

C a n d i d a t u r i l e
următoarelor oraşe au fost respinse:
Minsk (Belarus), Sofia (Bulgaria),
Ierusalim (Israel), Stockholm (Sue-
dia), Cardiff (Ţara Galilor) şi Skopje
(Macedonia).

Potrivit raportului de eval-
uare a celor 19 dosare de
candidatură, întocmit de UEFA,
România are de rezolvat în următorii
şase ani probleme de infrastructură
pentru a organiza în condiţii optime
meciuri de la Euro-2020. Astfel, ra-

portul pentru România scoate în
evidenţă slaba legătură dintre Aero-
portul Internaţional Henri Coandă
şi oraşul Bucureşti.

Alte aspecte de îmbunătăţit
se întâlnesc la stadion. Finalizată în
2011, Arena Naţională are o capaci-
tate de 54.851 de locuri şi a găzduit
finala Ligii Europa în 2012. Con-
form UEFA, stadionul are o capaci-
tate mare, dar nu întruneşte toate
condiţiile forului european, una din-
tre acestea fiind numărul insuficient
de locuri de parcare. În plus, nici
numărul minim de loje permis de
UEFA nu este îndeplinit de Arena
Naţională. De asemenea, cerinţele
UEFA privind ospitalitatea şi mass-
media nu sunt întrunite în totalitate.
Referitor la locurile de cazare din

Capitală, numărul acestora este la
limită, iar cele de categorie inferioară
acoperă doar parţial cerinţele UEFA.
Însă preţurile sunt competitive, iar
autoritatea naţională de turism a
promis că tarifele nu vor creşte cu
ocazia turneului.

Raportul mai remarcă
experienţa limitată a municipalităţii
bucureştene în organizarea unor
evenimente majore şi că planificatele
investiţii în infrastructura din zona
stadionului nu au fost elaborate în
amănunt.

Dacă echipa naţională a
României va reuşi calificarea la CE
din 2020, două dintre partidele tri-
colorilor din faza grupelor se vor dis-
puta la Bucureşti.
Niciuna din cele 13 ţări alese prin

vot de Comitetul Executiv al UEFA
nu se va califica direct la Euro-2020.
Toate reprezentativele din Europa
vor fi împărţite în zece grupe de cal-
ificare, din care la turneul final vor
merge ocupantele primelor două
poziţii.

Alte patru selecţionate vor
obţine biletele pentru Campionatul
European prin intermediul Ligii
Naţiunilor, noua competiţie UEFA
care va debuta în toamna anului
2018.

În decembrie 2012, UEFA
a decis să organizeze, sub sloganul
"EURO pentru Europa", un turneu
final de-a lungul întregului conti-
nent, pentru a marca 60 de ani de la
prima ediţie a Campionatului Euro-
pean, care a avut loc în 1960.



SOCIETĂŢI

l Administratorul judiciar notifică toţi cre-
ditorii că, prin Sentinţa civilă nr.
919/F/2014/15.09.2014, Tribunalul Satu
Mare, în dosarul nr. 2122/83/2014, a dispus
deschiderea procedurii generale a insolvenţei
împotriva SC CESARE SERVICES SRL,
CUI: 22706288, J30/1461/2007. Termenul
pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
17.10.2014. Termenul afişare tabel preliminar
al creanţelor: 03.11.2014, termen depunere con-
testaţii: 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
preliminar, termen soluţionare contestaţii şi afi-
şare tabel definitiv al creanţelor: 24.11.2014. Şe-
dinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar la data de 07.11.2014,
ora 10:00. Informaţii: 0746.999.771,
0361.428.128.
l Administratorul judiciar notifică toţi cre-
ditorii că, prin Sentinţa civilă nr.
913/F/11.09.2014, Tribunalul Satu Mare, în
dosarul nr. 2152/83/2014, a dispus deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva
CONSUMCOOP MEDIEŞU AURIT SO-
CIETATE COOPERATIVĂ, CUI: 3358675,
C30/15/2005. Termenul pentru depunerea ce-
rerii de admitere a creanţei: 04.11.2014. Terme-
nul afişare şi publicare în BPI a tabelului
preliminar al creanţelor: 04.12.2014, termen de-
punere contestaţii: 7 zile de la publicarea în BPI
a tabelului preliminar, termen soluţionare con-
testaţii şi afişare tabel definitiv al creanţelor:
08.01.2015. Şedinţa Adunării creditorilor va
avea loc la sediul administratorului judiciar la
data de 07.11.2010.12.201414, ora 10:00. In-
formaţii: 0746.999.771, 0361.428.128.
l Vând proiect deosebit, cu toate vizele la zi
şi casă cu mansardă imediat ocupabilă. 0745-
855032.

OFERTE DE SERVICIU

l SC Bosque SRL oferă locuri de muncă  în
Germania la îngrijire bătrâni fără a percepe co-
misioane. Se caută persoane cu experienţă în do-
meniu, vorbitoare de limba germană la nivel
conversaţional. Se oferă: contract de muncă,
plata CAS, suport din partea biroului nostru cât
sunteţi în Germania. Un mentor în Germania
care vă oferă suport în caz de nevoie. Salariu
atractiv! Detalii la 0733978860 şi 0748546833,
e-mail: management.bosque@gmail.com
l Angajăm tinere prezentabile în Austria
pentru muncă erotică. Cazare asigurată. Atmos-
feră plăcută! Telefon 0043/68860129507.
l Caut o femeie care să se ocupe de spălatul
şi de călcatul hainelor. Informaţii suplimentare
la telefon 0261730102. 
l Fac menaj, călcat, mâncare, de 3 ori pe săp-
tămână la o familie de vârstnici. 0261-730021.

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsă-
torie. 0747-832325.
l Tânăr, 1,65, 55 kg, fără vicii, caut domnişoară
fără obligaţii, până la 40 ani, pentru prietenie
eventual căsătorie. 0742-589448, 0257-535497.
l Pensionară caut partener.  0757856349.

DIVERSE

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

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Duc-aduc persoane în Germania-Austria.
Telefon: 0743132885.
l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii. Te-
lefon 0741-921789, 0770-592195.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balas-
tru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier, orice,
la cererea clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la preţuri
convenabile. Telefon 0745-049715.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t, 6,5 t şi
cisternă 11.800 l, de la 0,8 euro/km. 0756-
622682.
l Transport persoane Germania, Spania, Li-
sabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-
stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la
destinaţie. Execut tractări în şi din străinătate.
Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t,
în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-
450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Repar calculatoare, instalaţii, montare, cu-
răţare de viruşi. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714. 
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Filmez, fotografiez, nunţi, botezuri etc. la
preţ corect.Telefon  0743-612415.
l Proiectare în construcţii. Arhitectură, struc-
tură şi instalaţii. 0756-777470.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane android, ta-
blete, instalare navigaţie iGO 2014. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La nevoie-
deplasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
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 dimensiuni
de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domi-
ciliul clientului  Telefon  0743889102.

l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Expe-
rienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip.
Telefoane  0744-238243, 0361-421142, 0744-
590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Tele-
fon 0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Te-
lefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.

TERENURI

l Vând teren intravilan Bercu Roşu, 5 ari, îm-
prejmuit, apă, curent. Telefon 0740-694930.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu documentaţie
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, uti-
lităţi: apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100
euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, par-
celă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Pău-
leşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon
0747-907020.
l Vând 5 ari de grădină, căsuţă cu mansardă,
terasă, pivniţă şi pomi fructiferi în Bercu Roşu.
Telefon 0261734972.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând teren 10 ari pe str.Petre Ispirescu. Te-
lefon 0740634814.
l Vând parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
zona DARA-DIANA. 1.200 euro/ar negocia-
bil. Telefon 0742763592.
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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 negociere
directă a următoarelor bunuri mobile şi imobile proprie-
tate a debitoarei:
teren în suprafaţă de 38.000 mp, proprietate tabulară;
construcţii – hale producţie, ateliere diverse, sediu ad-
ministrativ 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 nego-
ciere directă a următoarelor bunuri mobile şi imobile
aflate în averea debitoarei:
centrală termică cu terenul aferent – preţ de pornire
70.000 lei.
pompa alimentare pentru combustibil si rezervor, re-
zervor din otel cil.(3 buc.), masina de capsat cutii (3
buc.),  masina de balotat hartie, masina de rindeluit la
grosime;

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

Imobil –constructie (carmangerie) situat in Satu Mare,
str.Depozitelor, nr.21, inscris in CF 53548 Satu Mare,
nr. cadastral 6542/10  si dreptul de folosinta asupra te-
renului in suprafata de 250 mp din terenul in suprafata
totala de 500 mp aflat in proprietatea Statului Român,
la pretul de strigare de 74.910 euro,
Imobil-constructie  (ATM) situat in Satu Mare, str. De-
pozitelor, 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 individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichidato-
rului 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 pen-
tru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud.
Satu Mare
�    Diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile individuale pen-
tru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud.
Satu Mare
�     Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile individuale pen-
tru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos, nr.17, ap.10, jud.
Satu Mare
�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200 lei.
Apartament cu 3 camere si dependinte cu destinatie spa-

tiu 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 Ne-
gresti 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 Vra-
ticel fn (km 9), extratabulara, pret de strigare 27.580
euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, cantar, vitrine
frigorifice, mobilier comercial, hidrofor, masina taiat
paine, casa de marcat)

Apartament cu 2 camere situat la etaj I in bloc P+4E din
Negresti Oas, str Victoriei bl.23, inscris in CF 3876 in-
dividuala 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 extratabu-
lara, pret de strigare 115.871 lei
Instalatie electrica transformator 100 kva, pret de strigare
64.986 lei

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

casa (cu drept de folosinta asupra terenului 100 mp) si-
tuata 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 periferice
IT, pret de strigare 1554 euro
stoc articole confectii pentru femei, barbati si copii (noi
si uzate), preţ de strigare 3459 lei 

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si imobile
menţionate mai sus vor avea loc, de regula, saptamanal,
în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichidatorului IN-
SOLV 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 ofer-
tant. 
In situatia in care la prima sedinta de licitatie, pentru
oricare din bunurile de mai sus, se va face oferta de cum-
parare la pretul de vanzare stabilit prin raportul de eva-
luare, 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 adjudecarii bunurilor. 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor depune
la lichidator până în ziua şi ora stabilită pentru vânzare,
certificatul de înmatriculare, actul constitutiv, declaratia
ca nu se afla in insolventa şi împuternicirea societăţii
ofertante pentru reprezentantul ofertantei care va par-
ticipa la licitaţie, precum şi copie după actul de identi-
tate al acestuia.

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

Ofertele pentru cumpărarea acestor bu-
nuri 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 insolvenţei,
bunurile adjudecate se transmit cumpărătorului adju-
decatar libere de orice sarcini.

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

Lansez porumbei albi la nunţi sau alte eveni-
mente. 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.

Administratorul judiciar notifica toţi creditorii că, prin Sentinta civila nr. 927/F/17.09.2014,
Tribunalul Satu Mare, in dosarul nr. 2104/83/2014, a dispus deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva SC STEMOL CASE LEMN SRL, CUI: 29520257, J30/10/2012.
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 27.10.2014. Termenul afisare tabel
preliminar al creanţelor: 12.11.2014, termen depunere contestaţii: 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului preliminar, termen soluţionare contestaţii şi afişare tabel definitiv al creanţelor:
03.12.2014. Sedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la
data de 17.11.2014, ora 12:00. Informatii: 0746.999.771, 0361.428.128.

Administratorul judiciar notifica toţi creditorii că, prin Sentinta civila nr. 928/F/17.09.2014,
Tribunalul Satu Mare, in dosarul nr. 2105/83/2014, a dispus deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva SC SELESILVACOM OAS SRL, CUI: 29436742, J30/903/2011.
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 27.10.2014. Termenul afisare tabel
preliminar al creanţelor: 12.11.2014, termen depunere contestaţii: 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului preliminar, termen soluţionare contestaţii şi afişare tabel definitiv al creanţelor:
03.12.2014. Sedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la
data de 17.11.2014, ora 11:00. Informatii: 0746.999.771, 0361.428.128.

Administratorul judiciar notifica toţi creditorii că, prin Sentinta civila nr. 929/F/17.09.2014,
Tribunalul Satu Mare, in dosarul nr. 2118/83/2014, a dispus deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva SC RANIA SRL, CUI: 15718379, J30/743/2003. Termenul pentru
depunerea cererii de admitere a creanţei: 27.10.2014. Termenul afisare tabel preliminar al
creanţelor: 12.11.2014, termen depunere contestaţii: 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
preliminar, termen soluţionare contestaţii şi afişare tabel definitiv al creanţelor: 03.12.2014.
Sedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la data de
17.11.2014, ora 13:00. Informatii: 0746.999.771, 0361.428.128.

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:

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 71 ari str. Dara, la 150 m de ultimele
case şi utilităţi, construibil sau parcelabil, preţ -
25.000 euro. 0745-698536.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700
mp în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul
principal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi
apă pe teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal
pentru loc de casă sau hale industriale. Preţ 25
000 euro, negociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei. Te-
lefon 0740-634814.
l Vând grădină cca 650 mp, str. Victoriei din
Bercu Roşu - zona ştrand, preţ informativ - 1600
euro/ar, negociabil. 0361-420692, 0770-
643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate
utilităţile, la strada principală în Vetiş, după Uni-
carm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000
euro. 0748-536127.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan - Drumul
Careiului, cu pomi fructiferi. Telefon 0745-
039506.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10
ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, extravilan.
Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la intrare
în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă, curent, ilu-
minat public, drum pietruit, proiect de canali-
zare în curs. Preţ negociabil. Tel. 0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă
de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro.
Informaţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioarei,
cu utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare. Preţ
22.000 euro  negociabil. Telefon 0745-376594,
0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str. Ghio-
ceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat
de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din Satu
Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str.
Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon
0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Ostrovului, etaj I, cu bal-
con mare, nerenovată, 12.000 euro. 0745-
253025.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-
907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovului, bloc
17. Informaţii la telefon 0744-286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere parter, Solida-
rităţii, 17.000 euro, negociabil. 0743-509340.
l Vând apartament 2 camere semicentral,
etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000
euro. Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament 2 camere, 60 mp, tip Car-
paţi II, situat în M 17, etaj IV, finisat, vană cu hi-
dromasaj, uşi noi, aer condiţionat, acoperiş, beci,
preţ - 32.000 euro, negociabil. 0745-381438.
l Vând apartament cu 2 camere in Micro 16,
etajul 4. Îmbunatatiri. Telefon 0744646285
l Vând apartament 2 camere, cu balcon, ve-
dere spre parc, intrare  în curte cu maşina, etaj I.
Telefon 0740-148776.
l Vând apartament 2 camere, 50 mp, pe str.
Botizului, preţ informativ - 20.000 euro. 0757-
521222.
l Vând apartament 2 camere din cărămidă,
pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la parter pe
Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III,
la preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,
nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et.
2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5
minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, ac-
cept şi Programul “Prima Casă”, fără interme-
diari. Informaţii telefon 0757-349690, toată
ziua.

l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, aco-
periş izolat, finisat, centrală termică, geamuri ter-
mopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere la etajul I, pe
strada Botizului, semidecomandat, din cără-
midă, bucătărie mare, faianţată şi gresiată, că-
mară, debara, hol, baie, cu încălzire centrală pe
gaz, cu finisaje moderne, geamuri termopan,
parchet nou, izolat în exterior şi parţial în inte-
rior şi garaj autorizat din plăci de beton. Telefon
0722-508613.
l Vând apartament 3 camere, etajul 4, cu aco-
periş, gresiat, faianţat, parchet laminat, micro-
centrală, mobilă de bucătărie la comandă.
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 ca-
mere + bucătărie + 2 camere demisol, gradină
2,5 ari + garaj. Zona Ştrandului Bercu Roşu.
Preţ 70.000 euro negociabil. Telefon:
0742763592
l Vând apartament 3 camere semi-decoman-
dat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ informativ
35.000 euro negociabil. Telefon 0722508613
sau 0770568504
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4, Micro
17. Telefon 0361418622, 0741601463.
l Vând apartament 3 camere, 107 mp, Cen-
trul Nou, 46.000 euro. 0752-505803.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi
II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie,
loc de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat şi
utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel.
0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală termică,
pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei Electrica. Preţ
36.000 euro, negociabil. Merită văzut! (accept
şi schimb cu apartament cu 2 camere, plus dife-
renţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Carpaţi
II, etajul 2, 3 balcoane, 2 bai decomandate, cu
parchet/gresie/termopane/beci şi centrală ter-
mincă. 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 Inde-
pendenţei, 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 apar-
tament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extra-
vilan, aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi
la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând/schimb casă cu apartament 2 camere
+ diferenţă. 0752-685514.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii
- 900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte (cameră, baie, bucătărie)
neterminată; garaj, curte 3,5 ari teren. Telefon
0752-685514, 0770-542551.
l Vând sau schimb cu garsonieră confort spo-
rit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie
(apă, curent), situată lângă ştrand.0770-467713.
l Vând casă cu 3,60 ari teren. 0261-730021.
l Vând casă cu mansardă ocupabilă imediat.
Telefon 0745855032.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu ma-
şina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu apar-
tament. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
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. Telefon
0745-855032.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp, str.
Fabricii. Telefon 0748-108881, 0743-424471.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona ştrand
termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucătării, 2 băi,
2 terase + 1 casă cu 2 camere şi garaj + 8 ari gră-
dină. Preţ - 91.000 euro sau jumătate din pro-
prietate 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. Telefon
0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, posibilităţi
de construcţie, microcentrală, garaj. 0752-
309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-424238.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş,
în zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă,
cu mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă
mare, sus două camere, două balcoane, cu 5 ari
teren, la 36.000 euro; legat de aceasta, o cabană
din lemn cu mansardă, blacon jos şi zidită în in-
terior, cămară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari
teren la 21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc
de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc.
la 1550 euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi
sau la schimb cu apartament sau alte variante.
Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe
la numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa
Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-
086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând casă 2 camere, 10 ari teren în Carei,
24.000 euro, negociabil. Telefon: 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. Tele-
fon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând apartament 2 camere în Carei, mo-
bilat. Telefon 0728-170493. 
l Vând apartament 2 camere, et I, în Carei,
spatele Monumentului. Telefon: 0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în Carei.
0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi co-
merciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi
al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter, 2
camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, su-
prafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în Carei, pe str.
Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil.
Informaţii la telefon 0745-890548, zilnic, între
orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, etajul
III, nedecomandat - stare foarte bună. Dotări:
un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la tele-
fon: 0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, etaj IV, pe strada Ignişului - Carei. Dotări:
gresie, faianţă, parchet laminat, acoperiş izolat,
aer condiţionat, bucătărie modificată cu bar,
mobilă de bucătărie. Sau la schimb, plus dife-
renţă, în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

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 Hal-
meu. Telefon 0742-481793.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp toate utilităţile (apa, gaz, canalizare, energie
electrică etc.), si teren aferent 15605 mp la pre-
tul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de pro-
ductie, ateliere, depozite, sopron etc.) cu supra-
fata 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 De-
pozit (Sopron inchis din lemn) terenul in su-
prafata de 1.625 mp, proprietate a SC Via Vital
SRL, situata in loc.Satu Mare, str. Careiului,
nr.160, jud.Satu Mare si este intabulata in CF
47.469 Satu Mare sub nr.top. 6.506/1/f si
6.506/1/h + CF 155.829 Satu Mare sub nr.top.
6.506/1/e. la pretul de 45.825 euro, diverse bu-
nuri mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron etc.) cu suprafata totala construita
de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si
spatiu administrativ 320 mp, spatii de depozi-
tare 240 mp) cu teren aferent in suprafata de
762 mp la pretul de 761.000 lei
Centru de zi SC  Andandino Land  SRL in su-
prafata de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp
la pretul de 142.764 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de pro-
ductie si teren suprafata construita de 4080 mp
si teren in suprafata de 5000 mp 438.081 euro

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

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

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC 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 culoare
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 MAGIRUS
SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM
04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19
DIU 20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat 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 lichidatoru-
lui 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 PĂULEŞTI
S.A 10:00 am, SC NETTUNO SRL ( bunuri
imobile), SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 am,
SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC DO-
MARIS COM SRL 12:00 pm, SC ANDAN-
DINO LAND SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C.
HORIZONT S.R.L 14:30 pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00. 
Valorile bunurilor mai sus exprimate nu conţin
TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se
pot adresa lichidatorului judiciar la sediul ales
al acestuia din str. Vasile Lucaciu, nr. 36, judeţul
Satu Mare, sau la nr. de telefon  0744601144,
0361 809 462;  0261 770 161, 0744162033
sau email office@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei
SC Locaterm SA societate in reorganizare
vinde prin licitatie publica teren situat in Satu
Mare strada Energiei nr 4-6. Licitatia va avea loc
la sediul lichidatorului strada Brancoveanu nr
3/A in data de 19.09.2014, ora 11:00, telefon
0744162033.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar al SC TRUM SA scoate la
vanzare prin licitatie publica bunurile debitoarei
Laborator Raze X, Apartamente situate in Carei
str. Decebal nr. 5, ap. 7 (12.14 mp), ap. 8 (35.79
mp), ap.14 (35.79 mp), ap.15 (12.14 mp) la pre-
tul 3458 euro, 7524 euro, 3458 euro, 8360 euro.
Licitatia se va organiza in data de 26.09.2014, la
ora 9:00 am, la sediul lichidatorului.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei: Autotractor marca
Volvo 3 bucati, preţ de pornire 12.900 euro, Se-
miremorca Krone 3 bucati preţ de pornire
4.900 euro, Licitatia se va organiza in data de
19.09.2014, la ora 9:00 am, si va avea loc in lo-
calitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare.

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

Parcele de vanzare in suprafata de 600 mp, in
zona Lucian Blaga nr 249. Pret informativ 800
- 1000 euro/ar negociabil. Tel. 0744162033.

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

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

VÂND 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 parterul din casă cu 2 nivele cu grădină,
cartierul Titulescu. Telefon 0752-217797 sau
0740-463442.

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

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.0754-504755.

Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon:
0740-477865 şi 0749-689895.
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l Vând casă cărămidă Eriu Sâncrai, nr.281, 3
camere mobilate, bucătărie, baie, living, hol, că-
mară, bucătărie de vara, spais, beci, grajd, şură, 3
coteţe porci si 3 de păsări,
pătul porumb, magazie cereale, magazie lemne,
5 ari vie, 42 ari grădină, 2 locuri de casă alăturate
casei şi 5 ha de teren arabil. Preţ 40.000 euro ne-
gociabil.Telefon 0742464113
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la Me-
dieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a Odoreului, pusă
la punct. Merită văzută. 0751-844956.
l Vând urgent casă cu anexe + 20 ari teren în
Potău, centru 296, sau schimb cu garsonieră 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. Telefon:
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 Certeze,
jud. Satu Mare. Terenul este situat în zona Mo-
ciru şi are o suprafaţă de 13.000 mp. Tel.
0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna Certeze,
jud. Satu Mare. Terenul este situat pe strada Su-
catar şi are o suprafaţă de 5.800 mp. Tel.
0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul
Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
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. Te-
lefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăşnad.
Accept variante la schimb cu alt teren situat în
Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon 0744-
221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urzi-
ceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m
front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Infor-
maţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil.
Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Opel Vectra, an 1996, pentru dez-
membrat, preţ - 400 euro. Telefon 0740-
968675.
l Vând Dacia 1310 Break (combi), stare
foarte bună, reabilitată, an 1987. 2000 ron, ne-
gociabil. Telefon 0361-807276, 0770-445330.
l Vând Ford Focus breack, albastru, Diesel,
an fabricaţie 2002, euro 3, 90 CP, jante alumi-
niu, aer condiţionat, faruri originale, 5 locuri, 5
uşi, 4 airbaguri, în stare foarte bună, cca 195.000
km, taxe la zi, înmatriculat, 2250 euro, negocia-
bil. Telefon 0770-560026.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru marfă.
Excelent pentru SRL, an 2008. Telefon
0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006.
Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An 2004.
Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu
taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând 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. Telefon
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, alter-
nator, parbriz, stopuri etc.  0740-968675.
l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE 642140146.Produ-
sul este nou şi poate fi folosit la Mercedes Sprin-
ter, 3l, producţie 2010. Telefon: 0754.625858.
l Xenon auto  toate modelele inclusiv ca-
mioane de la numai 180 ron; Restaurare faruri
până la poziţia de noi - 50 ron/far; Navigaţie
auto de la 399 ron; Staţii emisie recepţie de la
380 ron; Jante aliaj (crom) de la 1.200 ron/set.
Telefon 0743 450 946 sau e-mail
ixenonauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând convectoare la horn - 250 lei, aragaz
3 ochiuri - 150 lei, bicicletă Pegas - 150 lei, stru-
guri 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, negociabil
şi vitrină pentru mezeluri -lungime 1,300 m, lă-
ţime 80 cm, înălţime 1,200 m, 450 euro, nego-
ciabil. Telefon 0743-509340.
l Vând armă vânătoare “Monte Carlo” cal.16
mm, armă tir tip “Cugir” cal. 5,6 mm, cu încăr-
cător şi lunetă. Telefon 0722-451584.
l Vând pătuţ copii, scaun de masă, cărucior, cân-
tar copii, toate în stare foarte bună. 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.  0756-889163.
l Vând mobilă combinată din lemn, com-
pusă din dulap cu 2 uşi, dulap cu una uşă, cana-
pea, masă mare cu 6 scaune, măsuţă, 2 fotolii,
comodă, bibliotecă cu 3 corpuri (vând şi sepa-
rat), preţ total: 2.400, negociabil. 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. Tele-
fon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon 0361-
809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi
- 600 ron, masă croi şi accesorii.  0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată, ne-
cesită o mică recondiţionare la lemn, la 1600 lei.
Telefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă.
Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler
pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ nego-
ciabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

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

l Vând pui de carne. Telefon: 0744314043
l Vând porci de 140-160 kg.  0766241103
l Vând căţei Ciobănesc german (pedigree).
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. Tele-
fon: 0758270532, 0743307632. 
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Te-
lefon: 0757424405.
l Vând ştraf mare + piese de rezervă.  0749605940.
l Vând coasa de 1,65 m. 0749605940.
l Vând tractor FIAT, 55 cp. Telefon
0749605940.
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un  rând, din
Germania, stare foarte bună. Tel. 0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie garsonieră mobilată + inter-
net. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Închiriez apartament 2 camere, central, aso-
ciaţie, 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. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr grădină, teren, cu sau fără căsuţă,
între Praktiker şi M16. Telefon 0756-889163.
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa
0742878657

Condoleanţe familiei colegului 
KISS BERCI, 

de care îmi amintesc cu drag.
Dumnezeu să-l odihnească!

Laurenţiu Diaconu-Carei

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a cole-
gului nostru

KISS BERTALAN,
medic stomatolog.

Transmitem sincere condoleanţe familiei în-
doliate.

Colegiul Medicilor Dentişti Satu Mare

Suntem alături de colega noastră doamna
preoteasă Popa Felicia şi familia sa, în marea
durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a
mamei sale, bună credincioasă Valeria. Bunul
Dumnezeu să o aşeze în ceata drepţilor acolo
unde nu este durere nici întristare, ci viaţă fără
de sfârşit. Dumnezeu s-o odihnească.

Protopopiatul Ortodox Carei

CONDOLEANţE

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :

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

Apartamente :

Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. 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 elec-
trice, aer condiţionat, 275.000 km reali. Preţ
2500 euro, negociabil. Telefon 0740975331.

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

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

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

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

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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06:50 – ENERGYsport
07:00 – Știri NV TV 
07:30 – Program pentru copii, Cartea
Cărților, ep. 8
08:00 – NordVestival   (reluare)     
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (reluare)     
13:00 – Documentar: „Mulţumim lui
Dumnezeu pentru fotbal”, partea I 
13:30 – Documentar: „Apa, ca un
bivol negru”
14:00 – Viaţa la ţară (reluare)     
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)     
16:00 – Box Office
16:30 – Music News
17:00 – Muzică şi voie bună (reluare)     
19:00 – Documentar: „Cetatea Sighi-
şoara”

19:30 – Documentar: „Israel, o călă-
torie prin timp”
20:30 – Film serial: “Secţia de Poliţie”
ep. 9
21:00 – Oameni şi Fapte 
22:00 – Box Office
22:30 – Music News
23:00 – Film artistic: „Totul pentru li-
bertate”
00:30 – Box Office 
01:00 – Film românesc: „Happy
And”
02:30 – Film artistic: “Alegerea”
03:00 – Music News
03:30 – Documentar: “Captivat”
05:30 – Film artistic: “Nu renunţa la
barcă”
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 20.30 - Greu de pensionat 2

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
07:00 – Documentar: „Mulţumim lui
Dumnezeu pentru fotbal” ep. 1  (reluare)  
07:30 – Program educativ: „Să vorbim în
Engleză”, ep. 1
08:00 – Lumea Copiilor 
(reluare 14.06.2014)
09:00 – Program pentru copii: „Carlos
Omida”, ep. 7,8
10:00 – Slujba religioasă 
12:30 – Documentar: „Moscheea Albas-
tră”
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NordVestival (reluare 10.08.2014)
16:00 – Box Office
16:30 – La vârsta noastră...
17:00 – Glasul Bisericii 
18:00 – Caleidoscop din Oaş 
19:00 – Box Office

19:30 – Music News
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Actualitatea Careiană
21:40 – La izvor de cânt şi dor (reluare)  
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office 
00:00 – NordVestival (reluare)  
02:00 – Film artistic: „Pentru glorie”
01:30 – Music News
02:00 – Film artistic: „Străzile îndurării”
03:30 – Documentar: „Hollyood-câmp de
misiune”
04:45 – Film artistic: “Leacul”
05:00 – Film artistic: „Totul pentru liber-
tate” (reluare)  
06:30 – Documentar: „Cetatea Sighişoara”
(reluare)  
06:50 – ENERGYsport 

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Cântecul ro-
mânului în Ţara Auru-
lui  09:00 - Aventurile
tânărului Hercule
09:30 - Aventurile tâ-

nărului Hercule  10:00 - Benefi-
ciar România 10:30 - Maşini, teste
şi verdicte  11:00 - Gala Umorului
12:00 - Tezaur folcloric  13:00 -
Ora regelui  14:00 - Telejurnal
14:35 - 37°C  15:25 - Andonevral-
gicul de sâmbătă  15:30 - 37°C
16:10 - Ocolul Pământului în 80
de zile  17:55 - Sălbăticia Carpaţi-
lor  18:50 - Teleenciclopedia
19:45 - Sport  20:00 - Telejurnal
21:10 - Drumuri de fier  22:45 -
Profesioniştii... cu Eugenia Vodă
23:45 - Pistolarul şi comoara
01:30 - Post Meridian 

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - Toate
pânzele sus!  11:00 -
Vrăjitoarele din Oz
(R)  13:00 - Ştirile

Pro TV  13:15 - Schimbul  14:30
- Masterchef (R)  16:30 - Vocea
României (R)  19:00 - Ştirile Pro
TV  20:30 - Columbiana  22:30 -
Cred că îmi iubesc nevasta  00:30
- Columbiana (R)

09:00 - Bestia
11:00 - Liceenii
13:00 - Observator
14:00 - Mireasă

pentru fiul meu  16:00 - Observa-
tor  17:00 - Mireasă pentru fiul
meu  19:00 - Observator  20:00 -
Mr. Bean  20:30 - Te cunosc de un-

deva  00:00 - De-a şoarecele şi pi-
sica

07:00 - Teleshop-
ping  07:30 - Arhan-
ghel (R)  08:30 - O
familie de poliţişti
(R)  09:30 - Casa:

construcţie şi design  10:00 - Teles-
hoping  10:30 - Secrete de stil
11:00 - Levintza prezintă  11:30 -
Click! Pofta bună  12:00 - Ajutor!
Vreau să slăbesc! (R)  13:00 -
S.O.S., sănătatea mea! (R)  14:00 -
Oraşul distrus: Explozia din Hali-
fax  16:00 - Schimb de mame
18:00 - Focus  19:00 - Râzi şi câştigi
19:30 - Cireaşa de pe tort  20:30 -
Rezervele  23:00 - Aventurile lui
Poseidon  01:00 - Rezervele (R) 

07:00 - Ştirile Kanal
D (R)  08:30 - Teo
Show (R)  10:30 -
Orgolii  12:30 - Şti-
rile Kanal D  13:45 -

WOWBiz (R)  16:15 - O mărit pe
mama soacră! (R)  17:45 - D-Papa-
razzi (R)  18:45 - Ştirea zilei  19:00
- Ştirile Kanal D (R)  20:00 - Asta-
i România!  21:30 - DISCOTE-K
(R)  22:30 - Războiul familiei
Watson  00:30 - Ştirile Kanal D
(R) 

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

Clona (R)  10:45 - Soţ de închiriat
(R)  11:45 - Pentru că te iubesc

13:00 - Culorile iubirii  (R)  14:30
- Legături riscante  15:30 - Min-
ciuna  16:30 -  Tânăr şi neliniştit
17:30 - Clona  18:30 - Soţ de în-
chiriat 19:30 - Pentru că te iu-
besc  20:30 - Culorile iubirii
22:00 - Legături riscante  23:00 -
Casa de alături  00:00 - Clona
(R)  

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

Sport.ro  10:00 - ProMotor
10:30 - Ştiri Sport.ro  11:00 - Ora
exactă în sportn sport  13:00 -
Ştiri Sport.ro  14:00 - Sete de
crapi  14:30 - Pimp my ride. Cel
mai tare din parcare!  15:00 -
Ştiri Sport.ro  15:05 - Spărgătorii
de râs  16:00 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30 -
Marea Ţăcăneală  20:00 - Spărgă-
torii de râs  21:00 - Ştiri Sport.ro
21:15 - Glory Tokyo “Harakiri-n
ring!”  23:00 - Jackass. Nebuni de
legat!  00:00 - Ştiri Sport.ro

07:40 - Cele mai
dure meserii din
lume  08:35 - Ma-
şini pe alese  09:30

- În viteza a cincea  10:00 - Escro-
cherii adevărate  11:00 - Super
zgârie-nori  15:00 - X-Machines
16:00 - Oraşe în secţiune  17:00
- Top 5  18:00 - Doctori de rable
19:00 - Tranzacţii cu maşini
20:00 - Maşini nervoase  21:00 -
Comoara din container  21:30 -
Regii licitaţiilor  22:00 - Execu-
torul  22:30 - Războiul depozite-
lor - Canada  23:00 - Licitaţia de
containere  23:30 - Pierdute şi
vândute  00:00 - Nerecomandat
celor slabi de inimă

07:30 - Universul cre-
dinţei  08:20 - Simbolica
08:30 - Universul cre-
dinţei  09:30 - Pro patria
10:00 - În grădina Danei
10:35 - Viaţa satului

11:50 - Minutul de agricultură  12:00
- Viaţa satului  13:00 - Foc încrucişat
14:00 - Telejurnal  14:30 - Politică şi
delicateţuri  15:30 - Dincolo de hartă
16:10 - Cântecul românului în Ţara
Aurului  18:00 - Lozul cel mare
18:30 - Festivalul International de
Circ de la Massi  18:45 - Sophia
Loren: povestea vieţii  19:45 - Sport
20:00 - Telejurnal  21:10 - Drumuri
de fier  22:45 - Festivalul Internatio-
nal de Circ de la Massi  23:00 - Starea
naţiei  00:10 - Cântecul românului în
Ţara Aurului

07:00 - Ştirile Pro TV
10:00 - Toate pânzele
sus!  11:15 - Prietenii
copilăriei mele  13:00
- Ştirile Pro TV

13:05 - Schimbul  14:15 - Eu şi
monstrul meu  16:30 - Vocea Româ-
niei (R)  19:00 - Ştirile Pro TV  20:30
- Greu de pensionat 2  22:45 - Bine
aţi venit în capcană  00:45 - Greu de
pensionat 2 (R)

09:00 - Mr. Bean (R)
09:30 - Te cunosc de
undeva (R)  13:00 -
Observator  13:15 -

Next star (R)  16:00 - Observator
16:15 - SuperBingo  19:00 - Obser-
vator  20:00 - Mr. Bean  20:30 - Fu-
rios şi iute 4: Piese originale  22:45 -
X Factor (R)  01:30 - Observator (R)  

07:00 - Teleshopping
07:30 - Poveşti să
mori de râs  08:30 -
Un nou început
10:00 - Teleshopping

10:30 - Un nou început  11:30 -
Marco Polo  14:00 - Lumea animale-
lor: Marele rechin alb  15:00 - Lumea
animalelor: Leul care a atacat un în-
grijitor  16:00 - Cronica cârcotaşilor
(R)  18:00 - Focus  19:00 - Râzi şi câş-
tigi  19:30 - Cireaşa de pe tort  20:30
- Schimb de mame  22:30 - Soţia per-
fectă  23:30 - Vremuri grele  01:30 -
Soţia perfectă (R)

07:00 - Ştirile Kanal D
08:30 - Orgolii (R)
10:30 - Teo Show (R)
12:30 - Ştirile Kanal
D  13:45 - WOWBiz

(R)  14:45 - KIDSing Romania (R)
17:00 - Asta-i România! (R)  18:45 -
Ştirea zilei  19:00 - Ştirile Kanal D
20:00 - Ochii din umbră (R)  21:30 -
O mărit pe mama soacră!  23:00 -
Venin  01:00 - Ştirile Kanal D (R)

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

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

07:55 - Filme şi ve-
dete  08:25 - Taxi
10:00 - S-a întâm-
plat într-o vară

11:45 - Când se lasă seara peste Bu-
cureşti sau metabolism  13:15 -
Vreau să fiu mare  15:00 - O fată pe

bicicletă  16:40 - Universitatea
monştrilor  18:25 - Cursă fără frâne
20:00 - Marea mahmureală 3
21:40 - Şi mai greu de ucis  23:15 -
Imperiul din Atlantic City  00:15 -
Imperiul din Atlantic City

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

Sport.ro  10:00 - Promotor  10:30
- Ştiri Sport.ro  11:00 - Ora exactă
în sport  13:00 - Ştiri Sport.ro
14:00 - Pimp my ride. Cel mai tare
din parcare  15:00 - Ştiri Sport.ro
15:05 - Spărgătorii de râs  16:00 -
Soapbox “Cine nu sare n-are plane-
tare”  19:00 - Marea Ţăcăneală
20:00 - Spărgătorii de râs  21:00 -
Ştiri Sport.ro  21:10 - Glory
Tokyo: Gokhan Saki - Daniel

Ghiţă  23:00 - Jackass. Nebuni de
legat!  00:00 - Ştiri Sport.ro

07:40 - Linia de
producţie  08:35 -
Cum se fabrică di-
verse lucruri?  09:30

- În viteza a cincea  10:00 - Avioane
uriaşe  11:00 - Regii licitaţiilor
12:00 - Războiul depozitelor - Ca-
nada  12:30 - Bagaje la licitaţie
13:00 - Pierdute şi vândute  13:30
- Comoara din garaj  14:00 - Exe-
cutorul  14:30 - Licitaţia de contai-
nere  15:00 - Supremaţia maşinilor
16:00 - Tehnologie extremă  17:00
- Misterul Zborului 370  18:00 -
Ce se ascunde în magazie?  19:00 -
Maşini pe alese  21:00 - Colecţio-
nari de maşini de epocă  22:00 -
Monştrii apelor  00:00 - Aurul de
sub gheţuri

Duminică

Ora 20.30 - Columbiana
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Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel complexat
de dotarea sa extrem de anemică a
încercat o nouă tactică. A încercat
să fie judecat de o instanţă supe-
rioară în procesul de incompatibi-
litate, care până la urmă tot va avea
o finalitate. Manevra Castorului
ramolit nu prea a reuşit. Totuşi a
reuşit să obţină ceva, respectiv o
strămutare. Procesul de incompa-
tibilitate a fost mutat de la Curtea
de Apel Bucureşti la Curtea de
Apel Ploieşti. Singurul câştig al lui

Castorică e distanţa puţin mai
mică. În rest, legea e aceeaşi pen-
tru toată lumea, inclusiv pentru
acest Castor delator. Nici măcar
el, care face tot timpul pe deştep-
tul, nu speră să câştige procesul. A
reuşit doar să-şi prelungească ago-
nia, căci va mai câştiga câteva zile
până se va stabili primul termen
de la Ploieşti. Castorul va învăţa
pe pielea sa că dacă nu poţi să te
piteşti la Bucureşti, în mod sigur
nu poţi să te piteşti nici în Ploieşti.

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

Strămutare fără folos

Odelegaţie din judeţul Satu
Mare formată din peste
530 de persoane a plecat în

această noapte spre București unde
va participa la evenimentul prilejuit
de lansarea candidatului PSD-
UNPR-PC, Victor Ponta, la alege-
rile prezidenţiale, care se vor
desfășura în data de 2 noiembrie.
Sătmărenii au plecat spre Capitală
cu nouă autocare, trei microbuze și
zeci de autoturisme personale.

Lansarea candidatului Vic-
tor Ponta în cursa spre Palatul Cotro-
ceni va avea loc azi, de la ora 16.00, pe
Naţional Arena, în prezenţa a 70.000
de susţinători. Printre aceştia se vor
afla şi peste 500 de susţinători din ju-
deţul Satu Mare, membrii PSD,
UNPR şi PC, care au plecat în această
noapte spre Bucureşti. Delegaţia săt-

măreană este coordonată de preşedin-
tele PSD Satu Mare, Mircea Govor, şi
de secretarul executiv al PSD Satu
Mare, Toma Betea. 

Preşedintele PSD Satu
Mare, Mircea Govor, a arătat că are
convingerea că va fi o atmosferă
frumoasă la Bucureşti şi că se bucură
că un număr atât de mare de sătmă-
reni vor fi prezenţi pe Arena Naţio-
nală pentru a-l susţine pe Victor
Ponta în alegeri. “Sunt convins că va
fi o atmosferă deosebită pentru că toţi
suntem hotărâţi să-l susţinem pe Vic-
tor Ponta în alegerile pentru Preşedin-
ţia României. Mă bucur că suntem
atât de mulţi sătmăreni care vor sus-
ţine candidatul nostru la preziden-
ţiale. Iniţial am decis să pornim 500,
dar ulterior am mai avut cereri pentru
a merge la Bucureşti, şi pentru acest
lucru doresc să le mulţumesc colegilor
mei din PSD Satu Mare”, a mai spus
Mircea Govor.

Autobuzele şi microbuzele

delegaţiei din judeţul Satu Mare au
pornit spre Bucureşti în jurul orei
22.00, de pe Bulevardul Transilvania.
Susţinătorii sătmăreni ai candidatului
PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, s-au
arătat foarte optimişti în privinţa ale-
gerilor pentru cea mai importantă
funcţie în stat, majoritatea dintre ace-
ştia afirmând că vor face tot ce le stă
în putinţă ca scrutinul să fie câştigat
de actualul premier al României încă
din primul tur. “Dacă vom avea la
urne cel puţin 9 milioane de votanţi,
atunci sunt aproape convins că pe
data de 2 noiembrie îl vom avea pre-
şedinte pe Victor Ponta. La Satu Mare
am adunat în foarte scurt timp peste
35.200 de semnături, şi sunt ferm
convins că niciun alt partid nu ar fi
reuşit acest lucru. Este un lucru îmbu-
curător şi am convingerea că după ale-
geri, preşedintele PSD şi actualul
premier al României, Victor Ponta, va
fi preşedintele ţării”, a mai spus preşe-
dintele PSD Satu Mare.

O delegaţie de peste 530 de sătmăreni îl susţine
pe Victor Ponta în cursa spre Cotroceni
8 Aceştia au plecat vineri noaptea spre Capitală pentru a participa la lansarea candidatului
PSD-UNPR-PC la alegerile prezidenţiale

FLOrin Dura

Postul local de televiziune NORD VEST TV intenționează să
realizeze şi să difuzeze emisiuni de promovare electorală, emisiuni de
dezbatere electorală, precum și emisiuni de informare pentru campania de
alegere a Preşedintelui României, în conformitate cu prevederile Consiliului
Național al Audiovizualului Bucureşti. 

Campania electorală pe posturi de televiziune publice şi private începe
în ziua de 3 octombrie 2014, ora 0,00, şi se încheie în ziua de 1 noiembrie
2014, ora 7,00. Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe
audiovizuale se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Codului de reglementare a
conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Naţional al
Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale deciziei  nr. 528 din 11.09.2014 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Competitorii electorali au la dispoziție intervalul 24.09.2014 -
02.10.2014 pentru a se adresa în scris postului NORD VEST TV în vederea
solicitării timpilor de antenă pe care intenționează să îi utilizeze. 

În urma unor percheziţii
efectuate în Lazuri, poliţiştii sătmă-
reni de investigarea fraudelor au des-
coperit şi confiscat ţigări, tutun vrac,
cafea şi produse alimentare de contra-
bandă. Acţiunea a avut loc joi şi a avut
ca scop probarea activităţii infracţio-
nale a unor persoane, o femeie de 60
de ani şi un bărbat de 37 de ani, bă-
nuite de evaziune fiscală cu produse
de contrabandă. Astfel, a fost desco-
perit un magazin improvizat care
funcţiona fără autorizaţii legale şi în
care se comercializau produse alimen-
tare şi de uz casnic din Ucraina, Ger-
mania şi Ungaria, pentru care nu au
putut fi prezentate documente de
provenienţă. De asemenea, au fost
descoperite şi ridicate 37.000 de fire
de ţigarete, 91 de kilograme de cafea,
15 kilograme de tutun vrac, 13 apa-

rate pentru fabricarea ţigaretelor,
peste 30 de kilograme de detergenţi,
35 de kilograme de paste făinoase şi
alte produse alimentare. 

Poliţiştii continuă cercetă-
rile, sub aspectul săvârşirii infracţiu-

nilor de contrabandă şi evaziune fis-
cală, bunurile descoperite fiind ridi-
cate în vederea confiscării. Acţiunea
a beneficiat de suportul de speciali-
tate al DIPI. 

Florin Dura

Magazin cu produse de contrabandă, 
descoperit la Lazuri

SUSŢINERE. Membrii delegaţiei sătmăreni îşi doresc ca Victor Ponta să câştige alegerile încă din primul tur

Hacker din Oaş, prins la Vama
Un hacker din zona Oaşu-

lui pe care autorităţile poloneze îl
caută de mai mult timp pentru comi-
terea de infracţiuni de natură infor-
matică a fost prins joi în localitatea
Vama. Poliţiştii din Negreşti Oaş,
sprijiniţi de cei de investigaţii crimi-
nale, au identificat şi prins joi un băr-
bat în vârstă de 32 de ani, din
localitatea Vama, pe numele căruia a
fost emis un mandat de arestare eu-
ropeană, emis de autorităţile polo-
neze pentru comiterea de infracţiuni
informatice”, se arată într-un comu-
nicat de presă remis de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Satu Mare. 

Tot joi, poliţiştii Serviciului
de Investigaţii Criminale în colaborare
cu poliţiştii din Turulung au procedat
la identificarea şi prinderea unui bărbat
în vârstă de 37 de ani, din localitatea
Turulung, pe numele căruia a fost emis
un mandat de arestare europeană, emis
de autorităţile maghiare pentru comi-
terea infracţiunii de furt. Cele două
persoane au fost prezentate joi procu-
rorilor din cadrul Curţii de Apel Ora-
dea, care au dispus măsura reţinerii
pentru 24 de ore faţă de aceştia, după
care au fost prezentaţi instanţei pentru
arestare în vederea extrădării. 

Florin Dura
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