
Pensionarii social democraţi,
sărbătoriţi de Ziua vârstnicilor
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Săptămâna trecută a avut loc la
Palatul Parlamentului o con-
ferinţă de presă legată de li-

bertatea presei, influenţa
politicului asupra mass-media şi
invers, corupţie şi starea actuală a
jurnalismului de investigaţii din
România. Conferinţa a fost ini-
ţiată de Organizaţia pentru Media
din Sud-Estul Europei (SEEMO),
organizaţia regională a ediţiilor de
presă din această zonă a bătrânului
continent, afiliată Institului Inter-
naţional de presă (IPI).

Conferinţa a reprezentat
prilejul unor dezbateri de strin-
gentă actualitate, mai cu seamă în
România, unde raportul dintre de-
mocraţie şi libertatea presei im-
plică aspecte ce nu sunt permanent
congruente. Fără să prezentăm
prea multe argumente în acest
sens, ne vom referi doar la unul sin-
gur, pe care îl considerăm repre-
zentativ.

Plenul Consiliului Supe-
rior al Magistraturii (CSM) a decis
recent să sesizeze Inspecţia Judi-
ciară pentru a verifica afirmaţiile
preşedintelui Traian Băsescu con-
form cărora există procurori care
au acţionat la comanda unui ziarist
important “bine plătit”. 

continuare în pagina 2
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Editorial

Democraţia şi
libertatea presei

cotidianul sătmărenilor

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

voICu D. Rusu

avocaţii sătmăreni
şi-au pus robele în cui

În acest week-end,
poligonul din Viile Satu Mare este
gazda unui puternic concurs de
talere - proba sporting, Grand Prix
Romania. Organizatori sunt AS
Transilvania Clay Shooting
reprezentat de Flaviu Radu şi
Clubul de Tir Vânătoresc Luduş –
Florin Urcan. Acest eveniment
reprezintă cea mai titrată competiţie
din domeniu desfăşurată în Româ-

nia, sub egida Federaţiei
Internaţionale de Tir cu Arme de
Vânătoare (FITASC) şi Federaţiei
Române de Tir Sportiv (FRTS).  La
Viile Satu Mare vor sosi sportivi din
România, Ungaria, Ucraina, Polo-
nia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Leto-
nia şi Lituania, iar arbitrajul va fi
asigurat de şase arbitri din România
şi doi arbitri din Cipru. 
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EVENIMENT
Invitaţie la Grand Prix Romania
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fesTIvITăţI
Deschidere de
an universitar
la satu Mare

Lucrările la infrastruc-
tură schimbă în bine
faţa oraşului Livada pag. 4
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Publicaţia Ziarul de Cluj a
demarat o investigaţie jurnalistică pri-
vind afacerile derulate de sătmărenii
Răzvan Micul şi Sergiu Băbăşan, res-
pectiv fratele acestuia din urmă, Sandu
Băbăşan. Titlurile celor trei articole pu-
blicate în decursul ultimelor zile nu mai
au nevoie de niciun comentariu: “Ope-
raţiunea Programul de eficienţă fiscală
şi disciplină bugetară/Un ţepar sătmă-
rean şi-a bătut joc cu un srl de 9 primari

de comune clujene”, “ŞOC! MindMag-
net, “tânăra” firmă de IT lăudată de Ziar
de Cluj acum 2 luni, s-a creat din năpâr-
lirea unui SRL ce a dat tunuri primării-
lor din întreaga ţară!”, respectiv “Fraţii
Băbăşan şi Răzvan Micul nu s-au limi-
tat doar la Cluj. Au escrocat primării
din toată România, oferindu-le servicii
informatice “obligatorii”, pentru care le-
au jupuit de sume exorbitante”.
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Investigaţii de Cluj despre 
sătmărenii Micul şi Băbăşan

Persoanele fizice vor
putea plăti cu cardul, online şi la ter-
minalele Trezoreriei, impozitele şi
taxele administrate de către ANAF,
primării şi alte instituţii publice, din
2015, conform unei ordonanţe
aprobate de Guvern, care creează
cadrul legal pentru implementarea
acestei modalităţi de plată. Minis-
trul Finanţelor, Ioana Petrescu, a
anunţat, după şedinţa Guvernlui de
miercuri, că, potrivit ordonanţei de
urgenţă, comisioanele bancare sunt
de 0,3% şi vor fi suportate din bu-

getul de stat, nu de către contribua-
bili sau de către instituţiile cărora le
sunt plătite diferitele impuneri fis-
cale.”Sunt optimistă că impozitele şi
taxele pentru 2015 le vom plăti cu
cardul la Trezorerie. Spun 2015
pentru că, ca Trezoreria să devină
acceptator de plată, este un proces
mai îndelungat, între 6 şi 12 luni.
Dacă vom implementa rapid proce-
durile, vom fi prima ţară din lume
care va avea un punct unic de plată
cu cardul pentru toate taxele şi im-
pozitele” , a spus ministrul.

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOp

Azi este

Joi, 2 octombrie 2014
ziua 275 a anului

Bunătatea nu constă în faptul de
a face daruri bogate, ci în blân-
deţe şi în bunăvoinţă!  

(Samuel Smiles)

Soarele răsare la 7 şi 15 minute,
apune la 18 şi 54 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Sfinţit Mc. Ciprian;
Sf. Mc. Iustina fecioara
romano - catolic - Ss. Îngeri Păzi-
tori
greco - catolic - Sf. M. Ciprian;
Sf. M. Iustina, diaconiţa

1980 - Larry Holmes şi-a apărat
titlul mondial de box la catego-
ria grea împotriva lui Muham-
mad Ali.

REPERE CULTURALE

TeOdOR CRupaş

Corneliu Chişu - aşa i-a plă-
cut să-şi zică chiar şi atunci când a
ajuns deputat în Parlamentul Canadei,
când a venit în concediu în România,
când s-a simţit bine între prietenii şi
cunoştinţele din Satu Mare şi chiar în
emisiunea televizată la NVTV. Au
mai fost invitaţi oameni valoroşi în
acest studio, dar Corneliu Chişu a
stârnit o curiozitate cu totul aparte.
De ce? Deşi, de 32 de ani este cana-
dian, om care a slujit, ca inginer, ar-
mata Canadei în misiuni de excepţie,
ne-a mărturisit în faţa camerelor de
luat vederi, că iubeşte România şi nu
poate uita că este sătmărean. L-am asi-
gurat de faptul că mama sa a slujit cu
credinţă limba română, fiind o profe-
soară de excepţie, cea care a predat
mulţi ani la “M. Eminescu” şi mai
mulţi la actualul Colegiu Naţional
“Ioan Slavici”. Este vorba de distinsa

profesoară Marta Chişu (Dumnezeu
s-o odihnească în pacea Sa!). Tatăl lui
Corneliu a fost prefect la Sălaj şi de
aceea deputatul a avut o întrevedere cu
prefectul de acum. De fapt a fost pri-
mit, cu căldura şi ospitalitatea-i carac-
teristică de prefectul judeţului Satu
Mare, dr. Eugeniu Avram. Impresiile
despre prefectul nostru le-a mărturisit
în emisiune şi sunt la modul laudativ.
Aşa sunt impresiile deputatului de Ca-
nada despre Satu Mare, despre oame-
nii de aici şi mai ales despre foştii
colegi şi mai ales despre dirigintele şi
profesorul de matematică Gavril Ca-
vaşi, căruia îi mulţumeşte cu orice pri-
lej şi căruia îi doreşte sănătate! (Mă
alătur total acestei urări!).

Are deputatul gânduri de
profundă recunoştiinţă părinţilor, care
i-au creat un mediu de educaţie, care
ţine toată viaţa. Despre Corneliu
Chişu s-a vorbit mult şi se vorbeşte
mai ales după emisiunea reluată la ce-
rerea telespectatorilor, în termeni ex-
trem de elogioşi. În primul rând că
vorbeşte o română impecabilă, deşi
mai vorbeşte engleza, franceza, ita-
liana şi maghiara. (După câte ştiu eu.).
Legăturile avute cu personalităţi din
Canada şi multiplele sale implicaţii în
viaţa socială, politică şi militară de
acolo, scot în evidenţă o personalitate
de prim rang. De fapt, în istoria Ca-
nadei este primul român ajuns deputat
în Parlamentul acelei ţări! S-a dedicat
în întegime Canadei, iar viaţa sa a de-
venit un imn faţă de ţara care l-a pri-
mit, dar şi un imn al iubirii faţă de Satu
Mare. Şi-a adus aminte de anii de
liceu, la “M. Eminescu”, de anii de stu-
denţie la Politehnica din Bucureşti, de
lotul de scrimă de la Satu Mare, de fap-

tul că a fost vicecampion naţional şi a
fost în reprezentativa României. 

În viaţă, acest om a învins
pretutindeni fiindcă a crezut, făcându-
şi datoria ca nimeni altul. E greu să
răzbeşti aici, în ţara ta, dar când te gân-
deşti, că a învins într-o ţară imensă ca
suprafaţă, fiind printre primii 200 de
personalităţi din 35 de milioane de lo-
cuitori! Felicitări domnule deputat
Corneliu Chişu! Perioada care i-a
adus satisfacţii rămâne reuşita în ale-
gerile din 2011 şi, desigur, reuşita în
viaţă a fiicei sale. Într-un dialog imagi-
nar cu părinţii şi bunicii, n-ar avea
nimic să le reproşeze. Din contră, ar
avea numai cuvinte de mulţumire.
Eram în Montreal, în campanie, şi fiu
meu Mirel, fiica Nauşica şi familiile lor
se bucurau văzându-l la televiziunea
canadiană. Cum să nu te bucuri de
reuşita unui român! Te simţi mai pu-
ternic, mai stăpân pe tine! Aşa m-am
simţit şi eu avându-l în studio!  A pre-
zentat stilul de lucru, atât de eficient,
al Parlamentului din Canada. Acolo
nu se dau Ordonanţe de urgenţă, iar
în cazuri urgente, se convoacă Parla-
mentul. A explicat sumar motivele
pentru care există oameni valoroşi,
medici, ingineri, olimpici care pără-
sesc România, dar văzând judeţul
Satu Mare, este convins că are putere
economică şi poate cunoaşte o dez-
voltare rapidă. În toamnă, un grup de
parlamentari canadieni va fi în Ro-
mânia şi va insista să viziteze şi Satu
Mare, pentru închegarea unor legă-
turi, pe care le vede posibile. Acolo,
în Canada, prin oamenii plecaţi din
România, ţara noastră este percepută
chiar foarte bine. Ca model în viaţă,
a împrumutat şi de la părinţi şi de la

oamenii de valoare pe care i-a întâlnit
de-a lungul activităţii de început.

S-a bucurat de frumoasa or-
ganizare a CM de fotbal din Brazilia
şi felicită echipa Germaniei, cu regre-
tul că România n-a fost pe acolo!
Este de acord că oamenii îşi datorează
unii altora respectul! Nu are regrete!
Printre oamenii valoroşi întâlniţi,
aminteşte regina sau primul minis-
tru! Acceptă faptul că liniştea su-
fltească la om este cel mai important
lucru! S-a condus după decizia: Con-
tează ce-ţi oferă ţara, dar e important
ce poţi oferi tu ţării! Este de acord cu
faptul că accesul femeilor în politică
este benefic. În Parlamentul Canadei
sunt peste 25% sunt femei! 

În ciuda multiplelor preo-
cupări, conexe profesiei sale, Corne-
liu Chişu a căutat, cu bună ştiinţă,
să-şi găsească timpul necesar ca să-şi
folosească din plin calităţile intelec-
tuale şi energia pentru menţinerea şi
îmbogăţirea unei rodnice activităţi
din toate domeniile. Toate, având în
vedere interesantul periplu geografic
parcurs pentru a îndeplini sarcini im-
portante. Traseul intelectual a lui
Corneliu Chişu a fost pornit din
calda atmosferă a familiei sale cu
dragoste de carte şi de frumoasă mo-
ralitate creştinească. N-a uitat că
pentru a avea viitor, nu trebuie să
uităm trecutul, iar memoria şi starea
de veghe trebuie să fie mereu acti-
vate. Îi invidiez plăcut, dacă se poate
spune, pe românii din Canada, care
au acolo, în Parlament, un român,
un om de excepţie, un om care ne re-
prezintă cu cinste! Îi doresc sănă-
tate, bucurii şi împliniri. Succesele
să-l însoţească mereu! 
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Afirmaţiile veneau după mai multe
dezvăluiri ale Gazetei Sporturilor
şi Jurnalului Naţional despre nere-
gulile financiare de la Gala Bute,
oranizată de Elena Udrea când era
ministru al Turismului, dosarul
fiind instrumentat de DNA. Inter-
venţia lui Traian Băsescu a fost in-
terpretată ca o presiune atât asupra
presei, cât şi a procurorilor pentru
a opri dezvăluirile şi ancheta pen-
tru a o proteja astfel pe Elena
Udrea, ocolită de procurorii anti-
corupţie.

Alături de importanţi re-
prezentanţi ai unor organizaţii
eurpene în domeniul libertăţii pre-
sei, la conferinţa de la Palatul Par-
lamentului au participat şi au luat
cuvântul premierul Victor Ponta şi
preşedintele Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea. Cei doi s-au de-
clarat susţinători fermi ai libertăţii

de exprimare pledând pentru
abrogarea articolului din Codul
Penal în care jurnaliştii sunt sanc-
ţionaţi dacă semnalează posibile
abuzuri ale unor politicieni, ale ju-
decătorilor şi/sau ale organelor de
urmărire penală. La finalul discur-
sului său, premierul a adăugat că în
timp ce presa scrisă din România
trece printr-o perioadă dificilă, oa-
menii politici nu se înghesuie să
caute o soluţie pentru a sprijini şi
fiscal, şi a-i face pe români să ci-
tească mai multă presă tipărită,
concurată drastic acum de mediul
online.

Concluzia conferinţei de
la Palatul Parlamentului a fost una
fermă: Drumul spre democraţie
trece prin libertatea presei şi a slu-
jitorilor săi, iar cuvântul tipărit are
o importanţă majoră în societatea
de azi şi în cea viitoare. 

Democraţia şi libertatea presei
urmare din pagina 1

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

Corneliu Chişu - deputat în Parlamentul Canadei

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi la ceai vom discuta despre rolul
muzicii in viata copiilor si formarea
aptitudinilor tinerilor talentati prin
exersarea unui instrument muzical,
Dj Gaby a invitat-o pentru a discuta
despre aceasta tema pe doamna
profesoara de pian Zenovia Csengeri

ORa adeVăRului 
POLITICA LA “ORA ADEVĂ-
RULUI”
Pentru o bună informare a telespec-
tatorilor, în legătură cu actuala con-
junctură politică şi pentru a dezbate,
relata şi informa într-un mod cât mai
obiectiv şi optim informaţiile politice
de nivel naţional şi judeţean, NORD
VEST TV invită reprezentanţii tutu-
ror partidelor politice la dezbateri care
să ofere posibilitatea expunerii punc-
tului de vedere al formaţiunii pe care
o reprezintă. Dezbaterile au loc în fie-

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

FOTBal 
Someșul Oar – Olimpia ii Sm
Sfârşitul de săptămână ne-a oferit
derby-ul seriei B din Liga a IV-a
“Elite”, de fotbal judeţean, Someşul
Oar – Olimpia II Satu Mare, meci
transmis astăzi de Nord Vest TV, de
la ora 21:45.  

la iZVOR de CÂnT Şi dOR 
Astăzi, 2 octombrie 2014, Marius
Chiş vă invită din nou în fața micilor
ecrane începând cu ora 20.45 pentru
a urmări o nouă ediţie a emisiunii ,,La
izvor de cânt şi dor”, urmând să vă
bucurați atât de momentele vesele
destinate dumneavoastră cât şi de cân-
tecele şi dansurile interpretate de
invitații acestei emisiuni. 
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“Sibiul lucrului bine făcut” (II)
8 Cum au ajuns școlile din instituții de propagandă nazistă (anii’40) în proprietatea Bisericii Evanghelice
(anii’2000)

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

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

Abuz în serviciu
Pentru  a  ilustra

ilegalitățile înfăptuite de Primărie
și Consiliul Local Sibiu ( în speță
abuz în serviciu în cazul lui Klaus
Iohannis) în privința retrocedărilor
unităților de învățământ din Sibiu,
să facem apel la istorie, la arhive. Bi-
serica Evanghelică a revendicat ju-
mătate  din  clădirile  școlilor  din
Sibiu,  susținând că  i-au aparținut
de drept înainte de 1948, iar statul
comunist,  prin  abuz,  le-a
naționalizat. În majoritatea cazuri-
lor a invocat ordonanța nr.94/2000
privind retrocedările către cultele
religioase din România.
Primăria Sibiu și Consiliul Local,
dar și Comisia națională de resti-
tuire a proprietăților, au adus pre-
judicii  foarte  mari  patrimonului
public prin aprobarea acestor resti-
tuiri în natură către Biserica Evan-
ghelică. De ce? Aceste clădiri nu au
mai  fost  în  proprietatea  bisericii
evanghelice după ce au fost confis-
cate  în 1944  ,  nu prin  abuz  (  așa
cum s-a  întîmplat după 1948),  ci
potrivit  tratatelor  internaționale
semnate după cel de-al doilea răz-
boi mondial.

Apel la istorie
Despre  ce  este  vorba?  În

anul  1942 Biserica  Evenghelică  a
semnat o Convenție Generală pen-
tru reglementarea raporturilor Bi-
sericii Regnicolare Evanghelice de
confesiune augsburgice cu Grupul
Etnic German. Ce a însemnat acest
lucru?  Grupul  Etnic  German,
organizație hitleristă, formată din
majoritatea etnicilor germani din
România, care s-a pus la dispoziția
regimului nazist, a preluat toate bu-
nurile bisericii evanghelice. La acea

vreme mai toate școlile din Sibiu se
aflau în proprietatea consistoriului
bisericii evanghelice.

Pentru  a  asigura  elevilor
de naționalitate germană din Ro-
mânia, educația, pregătirea și for-
marea  în  spiritul  regimului  celui
de-al 3 Reich, Grupul Etnic Ger-
man  a  preluat  administrarea
școlilor, iar clădirile acestora au fost
trecute în proprietatea sa. “Biserica
Evenghelică din România se înca-
drează fără vreo rezervă în noua or-
dine de viață a poporului german în
special a Grupului Etnic German
din  România”,  se  spune  în
Convenția  semnată  de  Grupul
Etnic German și Biserica Evanghe-
lică.

Apoi, se precizează că “Bi-
serica Evanghelică Regnicolară din
România  predă  toate  instituțiile
germane  școlare  și  de  educație
susținute și conduse de ea , cu efect
imediat, Grupului Etnic German
pentru  înființarea  unei  școli
naționale. Ea predă  cu  efect  ime-
diat conducerea pedagogică, disci-
plinară și administrativă a tuturor
instituțiilor germane școlare și de
educație  .  Biserica  Regnicolară
Evanghelică  predă  totodată  toată
averea mobilă și  imobilă care for-
mează proprietatea ei și a servit sco-
purilor  școlare  și  de  educație”,  se
mai arată în convenție.

Acest document, emis de
cele două instituții ale comunității
germane,  este  legitimat  de  statul
român printr-un decret lege întoc-
mit  de  Guvernul  condus  de  Ion
Antonescu, care a apărut în Moni-
torul Oficial nr.188 din 14 august
1942: “Noi, profesor Ion Petrovici,
ministru secretar de stat la Depar-
tamentul Culturii Naționale  și  al
Cultelor, având în vedere adresa K
1.345 din 3 iunie 1942 a Consisto-
riului  regnicolar  evenghelic  din
România,  prin  care  se  aduce  la
cunoștința  Ministerului  Culturii
Naționale și ale Culterlor, marele

congres  general  al  bisericii  evan-
ghelice, în ședința din 2 iunie 1942,
care  a  predat  prin  decizia  nr.  K
1.321 din 1942, tot învățământul
școlar  (  primar,  secundar  și  nor-
mal), Grupului Etnic German din
România”.

Ca  urmare,  toate  școlile
aflate în proprietatea Bisericii Even-
ghelice au fost predate organizației
hitleriste,  care  răspundea,  în  pe-
rioada 1940-1944, direct comenzi-
lor venite de la Berlin, nicidecum
Guvernului de la București.

Naționalizate legal 
de statul român

În urma întoarcerii arme-
lor împotriva Germaniei hitleriste
la  23  august 1944  și  a  trecerii  de
partea  aliaților(  URSS,  SUA,
Marea  Britanie),  noul  Guvern
român emite decretul regal nr.484,
publicat  în  Monitorul  Oficial
nr.233 din 8 octombrie 1944, prin
care Grupul Etnic German este di-
zolvat, iar toate bunurile sale sunt
confiscate. Aceste prevederi devin
parte  a  Convenției  aliate  de
armistițiu din 12 septembrie 1944,
în  urma  căruia,  potrivit  art.15,
“Guvernul  român  se obligă  să di-
zolve imediat organizațiile pro-hit-
leriste  de  tip  fascist  aflate  pe
teritoriul României, atât cele poli-
tice, militare sau paramilitare, cât și
alte  organizații  care  duc  propa-
gandă  ostilă  Națiunilor  Unite,
nepermițând  în  viitor  existența
unor organizații de acest fel”.

Ce s-a întâmplat însă în zi-
lele noastre? FDGR s-a autointitu-
lat continuator al Grupului Etnic
German,  potrivit  unei  decizii
judecătorești,(  citește:  http://an-
cheteonline.ro/2014/09/retroce-
darile-la-sibiu-un-subiect-de-intere
s-international-cum-s-a-facut-
klaus-iohannis-frate-cu-hitler-ca-
sa-puna-laba-pe-monumentele-isto
rice-ale-orasului/), iar toate bunu-

rile bisericii evenghelice,( în special
școli) care au fost donate Grupului
Etnic German, în 1942, i-au fost re-
trocedate, prin decizii luate ( mai
ales)  de  Primarul  Sibiului,  Klaus
Iohannis și Consiliul Local ( domi-
nat de FDGR).

În  mai  multe  documete
emise după 1944  se  explică de ce
statului român a naționalizat clădi-
rile  școlilor  din  Sibiu  (  și  nu
numai), unde copiii erau educați în
spirit fascit de către Grupul Etnic
German.  Într-un referat  întocmit
de Direcțiunea Judiciară din cadrul
Guvernului  Sănătescu  (  1944-
1945), se arată că „întrucât Biserica
regnicolară  Evanghelică,  în  urma
convențiunii  din  11  august 1942
este învinuită că s-a încadrat progra-
mului politic și ideologic național-
socialist desfășurat de Grupul Etnic
German din România, chestiunea
care  se  pune  este  să  i  se  aplice
dispozițiunile art. 15 din Convenția
de Armistițiu dintre Guvernul Ro-
mâniei și guvernele aliate”.

De asemenea, într-o adresă
a Ministerului Culturii și al Culte-
lor cu nr.4169/1945, se arată că „Bi-
serica  Evanghelică  și-a  alterat
spiritul  religios prin  influența  cu-
rentelor  hitleriste  cari  s-au  impus
prin silnicie în anul 1940, încurajate
și sprijinite de regimul Antonescu.

Ele au impus demisiunea episcopu-
lui Glondys și alegerea episcopului
Staedel și alegerea unui consistoriu
cu majoritatea hitleristă. La rândul
lor, episcopul Staedel și consistoriul
au  încheiat cu Grupul Etnic Ger-
man, organizație politică hitleristă,
cu  caracter  totalitar,  cunoscuta
convențiune  prin  care  s-au  cedat
Grupului  Etnic  German  toate
școlile germane, transformându-le
din școli confesionale, suspuse tute-
lei  bisericii  evenghelice  în  școli
naționale, supuse înrâuririi politice
a Grupului Etnic German”.

Ca  urmare,  nu  se  poate
vorbi, nicidecum de o naționalizare
abuzivă a sediilor școlilor din Sibiu
în anul 1948, care ar fi dat dreptul
de retrocedare către Biserica Evan-
ghelică, ci de o confiscare a bunuri-
lor care au aparținut acestui cult, în
urma colaborării cu regimul nazist.
Un act de dreptate consacrat potri-
vit tratatelor internaționale, semnate
după Al Doilea Război mondial.
Iar noi ce facem acum? Restabilim
statutul juridic existent în perioada
10940-1944,  printr-un  prejudiciu
imens adus statului român. Totul s-
a întâmplat în administrația Iohan-
nis,  fost  președinte  al  FDGR,
organizație care s-a declarat succe-
soare a Grupului Etnic German.

sursa: ancheteonline.ro
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Atât lucrările de moderni-
zare şi înfrumuseţarea a
centrului oraşului cât şi a

localităţilor arondate, precum şiu
cele de modernizare şi asfaltare a
unor artere, transformă în bine
faţa oraşului Livada. Potrivit celor
afirmate de primarul Piricsi Ar-
thur, valoarea totală a acestor lu-
crări s-a ridicat la circa 720.000 de
lei, majoritatea din fonduri pro-
prii, dar şi din bani alocaţi de Con-
siliul Judeţean. Edilul şef a mai
arătat că ar mai fi multe de realizat
în oraş şi în localităţile arondate,
însă fondurile pentru investiţii nu
sunt pe măsura cerinţelor şi dorin-
ţelor.

Pavări în centrul 
oraşului

Centrul oraşului Livada a
fost pavat pe o suprafaţă de circa
2.500 de metri pătraţi, valoarea
acestor lucrări, cifrate la 130.000 de
lei, fiind asigurate din fondurile
proprii ale Primăriei, care dau aces-
tei zone un aspect urban plăcut. To-
todată, au mai fost betonate
trotuare din Livada şi din localitatea
Dumbrava şi se mai are în vedere ca
în viitorul aproiapiat să mai fie exe-
cutate astfel de lucrări pe o distanţă
de circa 1 km, valoarea totală a in-
vestiţiilor ridicându-se la circa
110.000 de lei, tot de la bugetul
local. De asemenea, cu ajutorul vi-
cepreşedintelui Mircea Govor, Pri-
măria Livada a primit din partea
Consiliului Judeţean suma de
50.000 de lei folosiţi pentru conti-
nuarea lucrărilor de modernizare în
satul Dumbrava. De asemenea, tot
aceşti bani vor fi folosiţi pentru
amenajarea în incinta şcolii generale
din Dumbrava a unui minidispen-
sar medical în cadrul căruia medicul

de familie să ofere servicii medicale
de trei ori pe săptămână. În ceea ce
priveşte şcolile, Primăria Livada a
luat măsurile necesare pentru mo-
dernizarea şi igienizarea acestora
astfel ca elevii din oraş şi din satele
aparţinătoare să înceapă noul an
şcolar fără probleme. 

De asemenea, Consiliul
Judeţean a mai alocat Primăriei Li-
vada suma de 30.000 de lei care vor
fi folosiţi pentru reabilitarea trotua-
relor din oraşul Livada şi satele
aparţinătoare precum şi alte 40.000
de lei pentru schimbarea acoperişu-
lui căminului cultural din localita-
tea Adrian. Primarul Piricsi Arthur

a mai precizat că există un proiect
comun cu SC Apaserv Satu Mare
SA pentru introducerea apei pota-
bile în localitatea Adrian. “Este
vorba despre montarea unei ţevi de
aducţiune în lungime de circa 6 km
de la Livada la Adrian, iar la săparea
şanţurilor se lucrează intens cu uti-
lajele Primăriei Livada”, a mai preci-
zat edilul şef.

Pod construit pe
strada Târgului

Una dintre cele mai impor-
tante lucrări care se desfăşoară în
această perioadă în oraşul Livada

este asfaltarea străzii Industriei, sau
drumul Târgului, cum mai este
cunoscută de livezeni. În prezent,
se lucrează la reconstruirea podu-
lui peste canalul Racta, doarece
cel vechi s-a prăbuşit. “Am decis
ca înainte de lucrările de asfaltare
să reconstruim acest pod, care va
avea o lărgime de circa 6 metri şi
va fi prevăzut şi cu trotuare pen-
tru pietoni. Am putut demara
această lucrare pentru că strada
Industriei nu este cuprinsă în
masterplanul de extindere şi rea-
bilitare a reţelelor de apă şi cana-
lizare. Strada va fi reabilitată total
pe o lungime de circa 850 de

metri”, a mai spus primarul Pi-
ricsi.

Valoarea totală a acestei
investiţii de 360.000 de lei, a fost
asigurată integral de la bugetul
local. “Ne confruntăm cu multe
greutăţi, avem multe investiţii
prevăzute, dar din păcate fondu-
rile nu sunt suficiente. Încercăm
să ne gospodărim cum putem mai
bine din fondurile proprii, iar in-
vestiţiile sunt realizate eşalonat.
Totodată, mai avem în vedere
atragerea de fonduri guvernamen-
tale sau europene pentru a de-
mara alte lucrări edilitare”, a mai
spus primarul oraşului Livada.

FLORIN DURA

Lucrările la infrastructură schimbă în bine
faţa oraşului Livada
8 Investiţiile realizate în ultima perioadă se ridică la circa 720.000 de lei, majoritatea din fonduri proprii dar
şi cu ajutor de la Consiliul Judeţean

INVESTIŢIE. Podul peste canalul Racta, reconstruit în totalitate

În organizarea Primă-
riei, a Consiliului Local şi a Că-
minului Cultural, sâmbătă seara
va avea loc la Odoreu cea de a
cincea ediţie a Balului Struguri-
lor. Directorul Căminului Cul-
tural, Marcel Niyki, a precizat
că în cadrul acestui eveniment
va fi prezentat întregul proce-
deu de facere a vinului, de la
ciorchinele de strugure până la
must. “Va fi imitată o gospodă-
rie în care are loc procesul de
transformare a strugurilor în vin
în mod tradiţional. Totodată,
vor fi organizate concursuri
pentru tineri precum şi un con-
curs de frumuseţe. Tot cu
această ocazie se vor face degus-
tări de must şi de vin precum şi
din bucate tradiţionale făcute
special în perioada culesului
strugurilor”, a afirmat Marcel
Niyki.

Primarul comunei Odo-
reu, Dumitru Pop, îi invită pe
toţi odorenii să participe la
această devenită deja tradiţio-
nală sărbătoare. “Îi invităm pe
toţi odorenii, dar şi pe prietenii
acestora, să petreacă alături de
organizator, să deguste vin fiert,
must, precum şi din bucatele
noastre tradiţionale. Balul stru-
gurilor este o adevărată sărbă-
toare pentru comunitatea din
Odoreu”, a mai afirmat primarul
Dumitru Pop.

Balul Strugurilor de la
Odoreu va fi organizat în in-
cinta Căminului Cultural din
localitate cu începere de la ora
20.00, intrarea fiind gratuită.
Buna dispoziţie şi muzica va fi
asigurată de formaţia “Metropo-
lis” din Odoreu, coordonată de
Felician Jurja. 

Florin Dura

Balul strugurilor de la Odoreu, 
la a cincea ediţieDupă mai mulţi ani de în-

cercări, interval de timp în care hăţi-
şul birocratic a blocat acest lucru,
Primăria comunei Odoreu a obţinut,
în cele din urmă, avizul pentru a
putea începe lucrările de introducere
a gazului metan în localitatea Berin-
dan. “De doi ani ne chinuim cu as-
ceste obstacole birocratice doarece
distribuitorul de gaz nu are licenţă şi
pentru localitatea Berindan. O mo-
dificare legislativă a legii 123/2012 ne
permite extinderea reţelei de gaz
metan şi în localitatea Berindan.
Acest lucru se poate realiza în urma
unei convenţii semnată între Primăria
Odoreu, distribuitorul de gaz şi Mi-
nisterul Economiei, însă condiţia pri-
mordială este ca toate cheltuielile să
fie suportate din bugetul nostru. Pe
noi ne bucură acest lucru şi putem
trece la realizarea acestui proiect”, a
afirmat primarul comunei Odoreu,
Dumitru Pop.

Susţinătorul acestui proiect,
consilierul local de la Berindan, Ma-
rius Ardelean, a precizat că este foarte

necesară introducerea gazului metan
în această localitate. “La Berindan
sunt multe persoane mai în vârstă că-
rora le este foarte greu să-şi procure
lemne de foc. Introducerea gazului
metan ar fi benefică atât pentru locui-
torii din această localitate, instituţia
existentă aici, şi cele două biserici”, a
mai spus Marius Ardelean. 

Potrivit studiului de fezabi-
litate, valoarea totală a acestei inves-
tiţii s-ar putea ridica la circa 200.000
de lei. “O mare parte din aceste chel-
tuieli vor fi suportate de la bugetul
local, însă avem şi ajutorul cetăţenilor
din Berindan care vor suporta cheltu-
ielile de săpare şi apoi de acoperire a
şanţurilor în care vor fi introduse
conductele de aducţiune a gazului
metan. De asemenea, mai aşteptăm
şi o rectificare bugetară pozitivă din
partea Guvernului Ponta, lucru ce
ne-ar permite realizarea proiectu-
lui”, a mai spus primarul Dumitru
Pop. 

Dacă lucrurile merg cum
trebuie, până la finele acestui an ar

trebuie să fie finalizat proiectul, ur-
mând ca lucrările efective să înceapă
în primăvara anului viitor. “Sperăm
că până la finele anului 2015 să fina-
lizăm aceste lucrări şi pe iarna vii-
toare cele circa 50 de case din
Berindan să fie recordate la reaţeaua
de gaz”, a mai precizat edilul şef.

Florin Dura

Unde verde pentru introducerea gazului la Berindan
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Corpul de avocaţi din cadrul
Barouluiu Satu Mare au de-
marat ieri o acţiune de pro-

test, nemulţumiţi că autorităţile
statului nu i-au măsuri împotriva
exercitării fără drept a meseriei de
avocat. Avocaţii sunt nemulţumiţi de
faptul că plângerile penale depuse îm-
potriva ex-poliţistului Matei Mărgă-
rit, pe care îl acuză că este singura
persoană din judeţ care practică clan-
destin avocatura, au fost clasate de in-
stanţă. Pe durata protestului, avocaţii
sătmăreni vor suspenda activitatea de
asistenţă judiciară din oficiu, Baroul
Satu Mare refuzând să comunice lis-
tele cu avocaţii desemnaţi. Totuşi, de-
canul, prodecanul ori înlocuitorul de
drept al acestora va desemna avocaţi
din oficiu la cerere, în mod excepţio-
nal, în situaţii ce impun luarea măsurii
arestului preventiv, în cazul infracţiu-
nilor grave cu violenţă.

Mărgărit, acuzat de
avocatură clandestină

Decanul Baroului Avocaţilor
Satu Mare, avocatul Mircea Lupşa, a
arătat că declanşarea protestului a fost
generată de două încheieri ale instanţei
care ar legifera avocatura clandestină.
Prin Ordonanţa procurorului emisă la
07.04.2014 în dosar nr.2063/P/2011
al Parchetului de pe lângă Judecătoria
Satu Mare, confirmată de Prim Procu-
rorul Parchetului de pe lângă Judecăto-
ria Satu Mare în data de 06.06.2014 în
dosar nr.549/II/2/2014al Parchetului
de pe lângă Judecătoria Satu Mare s-a
dispus clasarea cu privire la infracţiunea
de exercitare fără drept a profesiei de
avocat de către fostul poliţist Matei
Mărgărit, întrucât fapta nu a fost săvâr-
şită cu vinovăţie. Soluţia de clasare a fost
confirmată prin respingerea contesta-
ţiilor formulate de Baroul Satu Mare,
prin încheierea nr.1132/01.08.2014

dosar nr.6672/296/2014 Judecătoria
Satu Mare şi încheierea nr.
1158/04.08.2014 dosar nr.
6842/296/2014 Judecătoria Satu
Mare. Decanul Mircea Lupşa a afirmat
că avocatura clandestină constituie un
adevărat flagel, cu care se confruntă ba-
roruile din întreaga ţară. 

Ex-poliţistul Matei Mărgărit
face parte din Baroul Constituţional
înfiinţat la nivel naţional de Pompiliu
Bota în 2004, sub forma unui ONG.
Deşi Pompiliu Bota a fost condamnat
definitiv la şase luni de închisoare pen-
tru exercitarea fără drept a meseriei de
avocat, iar Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a dat o soluţie de respingere a
acestui barou, procurorii şi judecătorii
sătmăreni au considerat că Matei Măr-
gărit nu a încălcat legea, a arătat deca-
nul Mircea Lupşa. “Exercitarea fără

drept a profesiei de avocat, reprezintă o
încălcare a respectării dreptului consti-
tuţional la apărare, că aceste încălcări s-
au repetat în ultimii ani fără ca organele
de Poliţie, Parchete, instanţe judecăto-
reşti să ia măsuri de eradicare a acestui
fenomen”, a declarat Mircea Lupşa.

Unii judecători 
tratează avocaţii 
cu dispreţ

Soluţiile privindu-l pe Matei
Mărgărit sunt definitive şi nu mai pot
fi atacate, a arătat avocatul Claudiu
Ţinca. “Nu putem decât să acceptă so-
luţiile instanţelor sătmărene, însă nu
putem rămâne insensibili”, a afirmat
Claudiu Ţinca. Avocatul sătmărean a
adăugat că Tribunalul Satu Mare nu îi

recunoaşte lui Matei Mărgărit calitatea
de avocat, interzicându-i să pledeze, în
timp ce alte instanţe îi permit în conti-
nuare acest lucru.

Un alt motiv pentru care avo-
caţii sătmăreni au demarat protestele îl
constituie faptul că sunt trataţi cu dis-
preţ de către unii judecători. “Există
anumiţi judecători, în special tineri,
care privesc avocaţii cu un dispreţ gene-
ralizat, care este promovat la nivelul ce-
tăţeanului”, a afirmat avocatul Ţinca. 

Tribunalul respectă
dreptul avocaţilor la
proteste

Tribunalul Satu Mare a emis
ieri un comunicat de presă privind
protestul avocaţilor din Baroul Satu

Mare, dând asigurări că procedurile ju-
diciare vor fi soluţionate cu respecta-
rea drepturilor şi garanţiilor
procesuale. “În urma adoptării Hotă-
rârii nr.1/A/2014 a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Baroului Satu
Mare, prin care s-a decis suspendarea
activităţii de asistenţă judiciară din ofi-
ciu a avocaţilor din cadrul acestui
barou, începând cu data de
01.10.2014 şi având în vedere ecourile
protestului în presa sătmăreană, Bi-
roul de Informare şi Relaţii Publice
este abilitat să informeze publicul fap-
tul că Tribunalul Satu Mare a luat cu-
noştinţă de actul adoptat de corpul
profesional al avocaţilor şi respectă
dreptul la protest al acestuia. Măsura
de protest a fost luată faţă de adopta-
rea unor soluţii de clasare ale Parche-
tului de pe lângă Judecătoria Satu
Mare, menţinute prin hotărâri judecă-
toreşti pronunţate de către Judecătoria
Satu Mare, privitoare la exercitarea de
activităţi specifice profesiei de avocat de
către persoane fizice care nu au calitatea
de avocat. În privinţa aspectelor care fac
obiectul nemulţumirilor semnalate, vă
încunoştiinţăm că problematica vizată
a făcut obiectul unor discuţii atât la ni-
velul colectivului de judecători cât şi al
Colegiului de Conducere din cadrul
Tribunalului Satu Mare, ocazie cu care
s-a constatat că astfel de persoane nu au
fost acceptate să asigure asistenţa juri-
dică şi reprezentarea în faţa completelor
de judecată de la această instanţă. Refe-
ritor la eventuala îngrijorare a cetăţeni-
lor sătmăreni că prin desfăşurarea
acestui protest s-ar putea influenţa
buna desfăşurare a proceselor penale
având ca obiect infracţiuni de o anu-
mită gravitate, îi asigurăm pe cititori de
competenţa şi profesionalismul judecă-
torilor investiţi cu asemenea cauze, pro-
cedurile judiciare urmând a fi
soluţionate cu respectarea drepturilor
şi garanţiilor procesuale”, se arată în co-
municatul de presă emis de Biroul de
Informare şi Relaţii Publice din cadrul
Tribunalului Satu Mare.

SZASZ LORAND

Avocaţii sătmăreni şi-au pus robele în cui
8 Nemulţumiţi că ex-poliţistului Matei Mărgărit i se permite să practice clandestin avocatura, aceştia nu vor mai
acorda asistenţă juridică din oficiu

DECIZIE. Decanul Mircea Lupşa a anunţat că protestele sunt programate pe întreaga lună octombrie

Filiala Foyer Satu Mare din
cadrul Fundaţiei FARA a celebrat ieri
12 ani de activitate şi lansarea oficială a
programului Centrulului Comunitar.
Evenimentul a avut loc la sediul
Fundaţiei FARA Foyer situat pe strada
Păpădiei. ”12 ani de activitate
reprezintă o perioadă suficientă pentru
a putea face diferenţa în societate. Cu
programul Foyer am ajutat până acum
127 de tineri care în prezent duc o viaţă
independentă. În acest moment, ne ex-
tindem activitatea prin deschiderea
unui Centru Comunitar unde accen-
tul cade pe activităţi de parenting, stil
de viaţă sănătoas, job club şi dezvoltare
personală a mamelor care se confruntă
cu probleme şi nu numai”, a declarat
managerul de proiect, Carmen Pop.

Directorul DGASPC Satu Mare, Eu-
genia Ardelean, pe lângă cuvintele de
recunoaştere a muncii desfăşurate până
în prezent, i-a încurajat pe reprezentan-
ţii Foyer să se extindă pentru a putea
oferi servicii unui număr cât mai mare
de tineri. La eveniment au mai fost pre-
zenţi viceprimarul municipiului Satu
Mare, Marcela Papici, directorul exe-
cutiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoa-
nelor Satu Mare, Ionel Torja, şeful de
serviciu în cadrul DITL Satu Mare,
Mirel Dan, Adriana Saad din partea
AJPIS Satu Mare, Rodica Borlan din
partea Crucii Roşii Satu Mare, repre-
zentanţi ai SPAS Satu Mare, ai mediu-
lui de afaceri sătmărean, ai Asociaţiei
Stea şi ai Fundaţiei Hans Lindner.

Pavel Prodaniuc

Foyer Satu Mare, la 12 ani 
de activitate

Manifestările din cadrul
celei de-a 37-a ediţii a Festi-
valului Internaţional “Zilele Muzi-
cale Sătmărene”, eveniment
organizat de Filarmonica “Dinu Li-
patti” Satu Mare în colaborare cu
Consiliul Judeţean Satu Mare, Pri-
măria Municipiului Satu Mare şi
Consiliul Local Satu Mare au conti-
nuat marţi la Filarmonica “Dinu Li-
patti” Satu Mare. Cu această ocazie
a fost prezentată cartea “Ştefan
Ruha, o viaţă în constelaţia viorii” -
autor Mirela Capătă, urmat de un
concert in memoriam Ştefan Ruha
Istvan, întrucât în acest an s-au îm-
plinit zece ani de la moartea maes-
trului. La eveniment au participat
directorul Filarmonicii “Dinu Li-
patti” Satu Mare, Rudolf Fatyol, di-
rectorul Direcţiei pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţio-
nal a judeţului Satu Mare, George
Vulturescu,  editorul Editurii “Char-
mides”, prof. Gavril Ţărmure, alături
de autoarea volumului Mirela Ca-
pătă şi traducătoarea Diana Nagy-
Hintos. Mirela Capătă a declarat că
a scris două volume despre maestrul

Ştefan Ruha în cadrul cărora vor-
beşte despre activitatea sa concertis-
tică, iar în cel de-al doilea o carte mai
tehnică, în care prezintă interpretă-
rile pe care le-a avut Ştefan Ruha la
diverse concerte. La rândul său, pro-
fesorul Gavril Ţărmure a prezentat
relaţia de prietenie care a avut-o cu
Ştefan Ruha.  

De la ora 18.30 a avut loc
concertul omagial, care i-a avut ca
protagonişti pe dirijorul Cristian
Brâncuşi, alături de maeştrii violo-
nişti Rudolf Fatyol şi Andrei Agos-
ton, ambii discipoli ai lui Ştefan
Ruha. Cei doi au interpretat superb
Concertul nr. 8 pentru două viori şi

orchestră în la minor, de Vivaldi,
Concertul pentru două viori şi or-
chestră în re minor, de Bach, iar
prima parte s-a încheiat un bis susţi-
nut de cei doi violonişti. În partea a
doua, orchestra filarmonicii sătmă-
rene, condusă de maestrul Cristian
Brâncuşi, a interpretat magistral
Simfonia nr.25 în Sol minor de Mo-
zart. Festivalul va continua azi (joi),
de la ora 19.00, la Catedrala Ro-
mano-Catolică cu un concert de
orgă susţinut de dr. Varga Laszlo din
Ungaria, şi care va interpreta lucrări
din operele lui Bach, Scheidt, Franck
şi Holler.

Pavel Prodaniuc 

Ştefan Ruha, comemorat printr-un concert 
şi o lansare de carte
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Publicaţia Ziarul de Cluj a de-
marat o investigaţie jurnalistică
privind afacerile derulate de

sătmărenii Răzvan Micul şi Sergiu
Băbăşan, respectiv fratele acestuia din
urmă, Sandu Băbăşan. Titlurile celor
trei articole publicate în decursul ul-
timelor zile nu mai au nevoie de ni-
ciun comentariu: “Operaţiunea
Programul de eficienţă fiscală şi dis-
ciplină bugetară/Un ţepar sătmărean
şi-a bătut joc cu un srl de 9 primari de
comune clujene”, “ŞOC! MindMag-
net, “tânăra” firmă de IT lăudată de
Ziar de Cluj acum 2 luni, s-a creat din
năpârlirea unui SRL ce a dat tunuri
primăriilor din întreaga ţară!”, res-
pectiv “Fraţii Băbăşan şi Răzvan
Micul nu s-au limitat doar la Cluj. Au
escrocat primării din toată România,
oferindu-le servicii informatice “obli-
gatorii”, pentru care le-au jupuit de
sume exorbitante”. De altfel, afacerile
dubioase ale lui Sergiu Băbăşan au in-
trat şi în vizorul publicaţiei Bihorea-
nul, care în august a publicat o amplă
anchetă sub titlul “Prostiţi grămadă:
Un afacerist-politician escrochează
primarii, oferindu-le servicii infor-
matice “obligatorii”, pentru care îi ju-
poaie de sume exorbitante”.

Micul, acuzat că s-a dat
agent guvernamental

în articolul apărut în ziarul
de Cluj sub titlul “operaţiunea progra-
mul de eficienţă fiscală şi disciplină bu-
getară/un ţepar sătmărean şi-a bătut
joc cu un srl de 9 primari de comune
clujene”, sătmăreanul răzvan Micul
este acuzat că a ţepuit mai multe pri-
mării din judeţul Cluj, prezentându-se
drept ”agent guvernamental”. potrivit
investigaţiei realizate de reporterii ziar
de Cluj, răzvan Micul a înfiinţat sC
programul de eficienţă fiscală şi disci-
plină bugetară srl bucureşti, reuşind

să păcălească mai mulţi primari să sem-
neze contracte cu firma sa prin care
aceştia se obligau să-i dea bazele de date
cu toţi cetăţenii din comunele respec-
tive care înregistrau debite pentru ca să
posteze aceste informaţii pe aplicaţia
intitulată somatie.ro. Jurnaliştii clujeni
susţin că escrocheria era foarte bine
pusă la punct. Micul se prezenta ca
agent guvernamental venit în control
la primărie, iar pentru a nu da amenzi
îi obliga pe primari să semneze con-
tracte cu firma sa. apoi, firma lui Micul
trebuia să trimită înştiinţări de plată da-
tornicilor, încasând 5 euro pentru fie-
care somaţie trimisă, bani care trebuiau
plătiţi de primării srl-ului cu nume
pompos. primarii s-au prins că e vorba
de o escrocherie şi au depus plângeri la
prefectura Cluj şi la diiCot.

Jurnaliştii de la ziar de Cluj
au continuat investigaţiile, publicând
un nou articol intitulat “şoC! Min-
dMagnet, “tânăra” firmă de it lăudată
de ziar de Cluj acum 2 luni, s-a creat

din năpârlirea unui srl ce a dat tunuri
primăriilor din întreaga ţară!”, fiind
luaţi în colimator sătmărenii sergiu
vlad stăneacu şi sandu băbăşan, ni-
meni altul decât fratele eternului can-
didat sergiu băbăşan. ziar de Cluj a
publicat apoi o nouă anchetă intitulată
“Fraţii băbăşan şi răzvan Micul nu s-
au limitat doar la Cluj. au escrocat pri-
mării din toată românia, oferindu-le
servicii informatice “obligatorii”, pen-
tru care le-au jupuit de sume exorbi-
tante”. în mod interesant, după
publicarea acestor anchete jurnalistice,
site-ul publicaţiei ziar de Cluj nu a mai
putut fi accesat, însă articolele pot fi
lecturate parţial pe contul de Facebook
al publicaţiei clujene.

Băbăşan, catalogat 
“escroc cu carnet 
de partid”

la sfârşitul lunii august, afa-

cerile sătmăreanului sergiu băbăşan au
intrat în vizorul publicaţiei bihoreanul.
ziarul din judeţul învecinat a publicat
o amplă anchetă jurnalistică sub titlul
“prostiţi grămadă: un afacerist-politi-
cian escrochează primarii, oferindu-
le servicii informatice “obligatorii”,
pentru care îi jupoaie de sume exor-
bitante”. “simplu şi foarte bănos,
veros cât încape, dar 100% legal.
aceasta e reţeta prin care un sătmă-
rean face milioane de euro, iar zeci şi
zeci de primării comunale din în-
treaga ţară înregistrează găuri imense
în bugete, se trezesc cu conturile blo-
cate, ba antrenează în blocajul lor şi
Finanţele publice”, scrie bihoreanul.
“în bihor au păţit-o patru primării
ai căror reprezentanţi au iscălit acte
prin care acceptau ca o firmă să le
facă “moca” site-uri şi arhive digitale,
dar cu penalităţi monstruoase, de
1%, pentru fiecare zi de întârziere a
plăţilor. ulterior, au trebuit să achite
sute de mii de lei, chiar dacă servi-

ciile achiziţionate au fost nefuncţio-
nale. două dintre ele n-au avut atâta
bănet, aşa încât conturile le-au fost
blocate, la fel păţind şi direcţia Fi-
nanţelor publice, instituţie care le-a
aprobat efectuarea de plăţi curente
pentru salarii şi utilităţi. urmarea?
“recuperatorii” angajaţi de sătmă-
reanul sergiu bălbăşan, afacerist
care şi-a asigurat “spate” politic, pe
rând, la prM, pdl şi Forţa Civică,
au încercat să pună mâna până şi pe
maşinile Finanţelor”, se mai arată în
articolul publicat de bihoreanul.

Jurnaliştii bihoreni i-au
creionat portretul lui sergiu băbă-
şan, pe care, fără menajamente, l-au
catalogat drept “escroc cu carnet de
partid”. “sergiu băbăşan, afaceristul
care controlează firmele Kyo inc
srl şi sistemul electronic de arhi-
vare, Criptare şi indexare digitali-
zată srl, este descris de presa
sătmăreană ca un escroc cu veleităţi
de politician. Fost candidat prM la
primăria satu Mare, apoi pretendent
la şefia pdl, iar anul acesta candidat
din partea Forţei Civice la alegerile
parlamentare parţiale, băbăşan şi-a
mai înfiinţat firme cu denumiri de
instituţie, menite a impresiona şi in-
duce în eroare credulii, cum ar fi
baza de date a Fondurilor speciale
srl. Cu Kyo inc srl, individul a
acumulat datorii la bugetul de stat
de 800.000 euro, de care a scăpat
prin cesionarea acţiunilor către alte
două firme, Kyo Consultancy ltd
şi niele trading ltd, ambele off-
shore-uri înregistrate în Cipru.
deşi biHoreanul a încercat
să-l contacteze la numerele de tele-
fon ale firmelor pe care le contro-
lează, la niciunul nu a răspuns
nimeni. Cert e că, plin de tupeu, pe
pagina de Facebook afaceristul şi-a
postat drept motto un citat din
Mihai răzvan ungureanu, cum că
“nu suntem o ţară săracă, suntem o
ţară furată”. ştie el ce ştie!”, titrează
bihoreanul.

SZASZ LORAND

Investigaţii de Cluj despre sătmărenii Micul
şi Băbăşan
8 publicaţia ziar de Cluj a dezvăluit modul în care îşi desfăşoară afacerile dubioase sătmărenii răzvan Micul,
sergiu şi sandu băbăşan

investiGaŢie. Ziar de Cluj anchetează afacerile celor trei sătmăreni

partidul românia unită
(pru) are deschisă, începând de ieri,
o filială şi la satu Mare, fiind a treia or-
ganizaţie judeţeană a partidului înfi-
inţată în ţară după cele din Constanţa
şi arad. principalele obiective ale aces-
tui partid au fost prezentate în cadrul
unei conferinţe de presă susţinută de
preşedintele pru, bogdan diaconu,
vicepreşedintele vasile vlaşin, preşe-
dintele organizaţiei judeţene, aurel
Ghenceanu, la care au fost prezenţi
mai mulţi simpatizanţi ai organizaţiei
politice.

Cu această ocazie, preşedin-
tele bogdan diaconu a afirmat că
obiectivul primordial al partidului în
acest moment este strângerea a minim
50.000 de semnături pentru înregis-
trarea formaţiunii politice la tribunal.
totodată, pru este un partid de cen-
tru care a îmbrăţişat naţional-demo-
craţia promovată de nicolae iorga, şi
are ca obiective lupta împotriva extre-
mismului şi secesionismului maghiar
din transilvania, precum şi pentru
unirea basarabiei cu românia. “vom
practica un naţionalism modern, nu

ca cel practicat până acum în româ-
nia, un naţionalism economic de pro-
tejare a capitalului autohton”, a mai
precizat bogdan diaconu, care a mai
adăugat că până acum partidul are
27.000 de semnături care pot fi trans-
formate în tot atâtea adeziuni. vice-
preşedintele vasile vlaşin, care are în
coordonare judeţele din nordul ţării,
a afirmat că înfiinţarea acestui partid
a fost aşteptată de mulţi ani în româ-
nia, adăugând că există un electorat
format din 20-25% dintre alegători
care nu se regăseşte în niciunul dintre
proiectele politice actuale şi în întâm-
pinarea cărora vine pru. “Fiind ma-

ramureşean de origine, mă voi întâlni
cât se poate de des cu membrii şi sim-
patizanţii partidului nostru din jude-
ţul satu Mare”, a mai spus vlaşin.

preşedintele filialei satu
Mare, aurel Ghenceanu, a prezentat
membrii comitetului de iniţiativă de
la satu Mare, adăugând că până în
prezent filiala sătmăreană are 25 de
membri activi şi a adunat peste 250
de semnături de susţinere. Conduce-
rea centrală a partidului are în obiec-
tiv obţinerea unor rezultate cât mai
bune la viitoarele alegeri locale şi ge-
nerale. 

Florin Dura

după mai bine de şase luni
petrecute în spatele gratiilor, cei trei
oameni de afaceri din sălaj şi fostul po-
liţist din oraşul tăşnad, pavel nicoară,
arestaţi preventiv în dosarul vizând in-
fracţiuni de evaziune fiscală, delapi-
dare şi spălare de bani instrumentat de
diiCot sălaj, urmează să fie cerce-
taţi în stare de arest la domiciliu. Cur-
tea de apel Cluj a admis contestaţiile
celor patru – ioan Huluban şi ioan
Galiş din zalău, vasile valer boer din
şimleu silvaniei şi pavel nicoară din
tăşnad – dispunând înlocuirea ares-
tului preventiv cu măsura arestului la
domiciliu. Cei patru inculpaţi au fost
arestaţi în luna martie 2014.

potrivit procurorilor dii-
Cot, începând cu anul 2010, mem-
brii grupării ar fi folosit mai multe
societăţi de tip fantomă, pentru a nu
plăti taxele datorate bugetului de stat.
societăţile de tip fantomă erau înfiin-
ţate pe numele unor persoane cu o
condiţie materială precară, în scopul

deschiderii unor conturi bancare, ob-
ţinerii de carduri şi emiterii de facturi
fiscale fictive, în interesul societăţilor
comerciale ce aparţineau membrilor
grupului de criminalitate organizată.
sumele plătite prin conturile societă-
ţilor fantomă erau ridicate în numerar
sau de la atM-uri, imediat după
plată, şi se reîntorceau în posesia so-
cietăţilor cu activitate economică reală
cu titlu de împrumut asociat sau cre-
ditare firmă, creând aparenţa legalită-
ţii. după folosirea acestor societăţi de
tip „fantomă”, pentru inducerea în
eroare a organelor fiscale, membrii
grupului ar fi cesionat părţile sociale
către cetăţeni străini. prin intermediul
operaţiunilor frauduloase derulate
prin intermediul acestor firme înfiin-
ţate pe numele persoanelor racolate
de fostul poliţist pavel nicoară, gru-
parea a fraudat bugetul de stat cu
suma de aproximativ 5 milioane de
euro.

Szasz Lorand

Partidul România Unită a luat fiinţă şi la Satu Mare CerCetat într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Ex-poliţistul Pavel Nicoară, 
în arest la domiciliu
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MB EUROPA BROKER 
DE ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 4
(parter)

E-mail: office@mbeuropa.ro
Telefon: 0261.710.470,
0744.288.530, 0744.393.211

asigurare RCa online:  www.mbeuropa.ro

S.C. TROTa România S.R.L., din Cluj,
selecţionează tineri 

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

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

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

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

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Universitatea de Vest “Va-
sile Goldiş” - filiala Satu
Mare şi Universitatea

babeş-bolyai, extensia Satu Mare,
au găzduit ieri cursurile inaugu-
rale. La Universitatea de Vest “Va-
sile Goldiş”, alături de sute de
studenţi au participat prorectorul
Universităţii de Vest “Vasile Gol-
diş” - filiala Satu Mare - Găvrilă
ardelean - în calitate de gazdă,
prefectul eugeniu avram, preşe-
dintele Senatului Universităţii de
Vest “Vasile Goldiş” - dr. Sorin
aristide başchir, conferenţiarul
universitar dr. Mircea Teodoru -
prodecanul Facultăţii de Ştiinţe
economice, inspectorul general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean -
Claudiu Mondici, viceprimarul
municipiului Satu Mare, Radu
Roca, respectiv directorul direc-
ţiei de cultură, culte şi patrimoniu
- George Vulturescu. La Universi-
tatea babeş-bolyai, extensia Satu
Mare, au participat şeful extensiei
Satu Mare Ştefan Şuta şi profeso-
rul colaborator Octavian apan.   

Universitatea “Vasile Gol-
diş” - cel mai înalt 
calificativ

După slujba oficiată de pro-
topopul ortodox de Satu Mare, Ioan
Socolan, prorectorul Universităţii de
Vest “Vasile Goldiş - filiala Satu
Mare - Găvrilă Ardelean le-a urat
studenţilor un “bun venit şi vă asigu-
răm că toate cadrele didactice şi con-
ducerea Universităţii vă vom asigura
toate condiţiile de pregătire şi pro-
grame la standardele cele mai înalte”.
Găvrilă Ardelean i-a asigurat pe toţi
studenţii că au făcut un pas bun în
momentul în care au ales Universita-
tea de Vest Vasile Goldiş, în sensul în
care instituţia de învăţământ are cel
mai înalt calificativ pe care îl poate
obţine o universitate. “Evaluarea in-
stituţională a Universităţii de Vest
realizată de către o comisie naţională
şi internaţională s-a finalizat cu cali-
ficative foarte bune, de universitate
cu încredere ridicată, cel mai înalt ca-
lificativ pe care îl poate obţine o in-

stituţie de învăţământ superior”, a de-
clarat Găvrilă Ardelean. Prorectorul
Universităţii de Vest a mai declarat
că instituţia pe care o reprezintă este
membru cu drepturi depline în Aso-
ciaţia Universităţilor Europene, fiind
realizate o serie de colaborări cu uni-
versităţi din toată Europa.

Siguranţă pentru 
absolvenţi

Prorectorul Universităţii de
Vest “Vasile Goldiş” - filiala Satu
Mare - Găvrilă Ardelean, i-a asigurat
pe toţi studenţii din anul III că îşi vor
găsi un loc de muncă la finalizarea
studiilor universitare. “Aş vrea să mă
adresez studenţilor din anul III, care
la sfârşitul acestui an universitar vor
susţine examenele de licenţă, de fina-
lizare a studiilor universitare. Vă
aduc aminte că colegii dumneavoas-
tră cu un an mai mare, care au deve-
nit deja absolvenţi, datorită
eforturilor proprii şi a cadrelor care
ne-au sprijinit au obţinut rezultate
deosebite la examenele de licenţă. În
prezent, mulţi lucrează şi cred că
aceeaşi soartă bună o puteţi avea şi
dumneavoastră pe viitor”, a declarat
Găvrilă Ardelean. Prorectorul Uni-
versităţii de Vest a precizat că a pri-
mit semnale pozitive despre
absolvenţii instituţiei pe care o repre-
zintă, care s-au integrat foarte bine
în câmpul muncii.  

Curs inaugural la Ubb
Profesorul colaborator al

Universităţii Babeş-Bolyai - exten-
sia Satu Mare - Octavian Apan, a
precizat că este foarte încrezător în
ceea ce priveşte studenţii din anul
I. “În momentul de faţă, aici, la
Satu Mare, avem Secţia de adminis-
traţie publică locală, aşa cum a fost
an de an. Avem linie română şi ma-
ghiară, cu un total de 70 de stu-
denţi la zi şi ID, cele două linii, în
primul an. În caliate de profesor co-
laborator le urez tuturor un început
de an bun. Sper să termine toţi, câţi
încep, deşi unii se pierd pe parcurs,
asta ştim din experienţa anilor tre-
cuţi. Dar eu zic că tinerii care au
venit acum, având în vedere şi gra-
dul ridicat de dificultate la Bacalau-
reat, sunt pregătiţi şi o să termine
toată promoţia aşa cum începe”, a
precizat Octavian Apan. În ceea ce
priveşte corpul profesoral, Octa-
vian Apan a precizat: “Suntem gru-
pul de profesori de la Satu Mare şi,
bineînţeles, profesorii de la Cluj,
începând cu domnul decan al
Facultății de Științe Politice, Admi-
nistrative şi ale Comunicării, Călin
Emilian Hinţea sau Liviu Radu.
Aceştia vin săptămânal la Satu
Mare pentru a putea ţine cursurile.
Când nu pot să vină la Satu Mare
cursurile se ţin şi online, prin vi-
deoconferinţă”.  

Deschidere de an universitar
la Satu Mare
8 Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” şi Universitatea
Babeş-Bolyai au avut loc ieri cursuri inaugurale

CIPRIAN BÂTEA

FESTIVITATE. Invitaţi de marcă la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”

Lebăda
angajează

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

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

Curs inaugural la Universitatea Babeş-Bolyai
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“DANIEL”-TERMOPANE
PrOfile salaMander 100% faBriCate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

infOrMatii: al. uniVersului,  B3
tel. 0261 722 000, 0744 767 776

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi Pe strada Martir-
ilOr dePOrtaţi,  în inCinta

fOstei tiPOgrafii “sOMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai Bune
Preţuri Din oraş!

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  
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Hercom satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

nr. telefon contact - 0756068011

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

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

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

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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Fotbal judeţean
Se trece la programul
de iarnă
Începând cu 4/5 octombrie 2014
se  modifică  orele  de  disputare  a
jocurilor din Liga a IV-a eLITe,
Liga a IV-a și Liga a V-a. Meciurile
juniorilor vor începe la ora 13:00
iar partidele de seniori vor incepe
la ora 15:00. orele de disputare a
meciurilor pot suporta modificări,
la înțelegerea echipelor.
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În acest week-end, poligonul
din Viile Satu Mare este
gazda unui puternic concurs

de talere - proba sporting, Grand
Prix romania. organizatori
sunt aS Transilvania Clay
Shooting reprezentat de Flaviu
radu şi Clubul de Tir
Vânătoresc luduş – Florin
Urcan.

acest  eveniment
reprezintă  cea  mai  titrată
competiţie  din  domeniu
desfăşurată în românia, sub egida
Federaţiei Internaţionale de Tir cu
arme de Vânătoare (FITaSC) şi
Federaţiei române de Tir Sportiv
(FrTS). 

La  Viile  Satu  Mare  vor
sosi  sportivi  din  românia,  un-
garia,  ucraina,  Polonia,  Cehia,
Slovacia, Slovenia, Letonia şi Litu-
ania, iar arbitrajul va fi asigurat de
şase arbitri din românia şi doi ar-
bitri din Cipru. 

Pe 3 octombrie va avea loc
antrenamentul  oficial,  concursul
propriu-zis  desfăşurându-se  în
zilele de 4 şi 5 octombrie. Pe par-
cursul celor două zile, concursul se
va  ţine  în  opt  poligoane,  iar
trăgătorii vor fi împărţiţi aleator,
în  manşe  de  câte  şase  persoane,
fiecare concurent urmând să tragă

100 de talere pe zi, care vor fi arun-
cate din maşini speciale, de tipul
standard, mini, super mini, battue
şi rabbit.  În plus şi premiile sunt
consistente.  La  categoria  open,
câştigătorul va fi recompensat cu

1000  de  euro,  la  categoria
“vânători“  locul  întâi  va  primi  o
armă  de  vânătoare,  iar  celelalte
două  categorii  în  care  vor  fi
împărţiţi trăgătorii sunt “feminin“
şi  “veterani“. Din partea  sponso-

rilor  vor  fi  acordate  premii  spe-
ciale, prin tragere la sorţi, premii
constând în arme de vânătoare şi
pachete cosmetice.

Participanţii vor primi de
asemenea cupe şi diplome. 

DanIel ChIorean

eVeNIMeNT

Invitaţie la Grand Prix Romania
8Concursul internaţional de talere, proba sporting, are loc în week-end 
la poligonul de la Viile Satu Mare

echipa  de  baschet  de  la
CSM Satu Mare a avut un start de
sezon bun, cu trei victorii, două în
Cupă cu rapidul şi una în campi-
onat cu SCM Craiova.

Conform  unor  statistici
ale site-urilor de specialitate, două
dintre jucătoarele noastre se află în
top. este vorba despre căpitanul
andreea orosz (olah) şi pivotul
ashley adams ( foto cu numărul
6).

andreea orosz ( foto cu
numărul 7) se află pe locul doi la

puncte  marcate,  24,  după  Irina
Moţăteanu  de  la  adversara  din
prima  etapă  a  Ligii  Naţionale,
SCM Craiova, care a reuşit 36 de
puncte.

În  ceea  ce  priveşte
aruncările de trei puncte, andreea
are  un  procentaj  de  100%,  trei
reuşite din tot atâtea aruncări.

În  ceea  ce  o  priveşte  pe
americanca ashley adams, aceasta
apare  în  patru  statistici  pe
podium.

Conduce  la  recuperările

în ofensivă, opt la număr şi se află
pe locul doi în topul recuperărilor,
cu 13 reuşite şi în topul punctelor
încercate,  18.  ocupă  şi  ultima
treaptă  a  podiumului  în  ceea  ce
priveşte capacele puse la aruncările
adversarelor, două la număr.

Vă  reamintim  că  CSM
Satu Mare va  juca  sâmbătă de  la
ora 19.30 la Galaţi cu Phoenix, iar
la  întoarcere,  marţi,  vor  juca  la
Braşov cu olimpia, meciul retur,
programat în devans.

Daniel C.

BaSCheT
Andreea Orosz şi Ashley Adams, 
performerele CSM-ului

CS Voinţa Satu Mare
organizează

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

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

La Constanţa, ieri s-a dat
startul Cupei româniei la spadă.
Primele  au  fost  fetele,  cu  proba
individuală. La această competiţie
s-au înscris 28 de spadasine, cele
mai bune din ţară, de la cluburile
importante. Cele mai importante
nume ale scrimei sătmărene s-au
bătut  pentru  primul  loc. aici  le
amintim  pe  Maria  udrea,  ana
Maria Brânză sau sătmăreanca Si-
mona Pop, toate trei de la Steaua.

În  urma  disputării  con-
cursului, Simona Pop s-a clasat pe
doi,  după  ce  a  pierdut  finala  în
faţa  colegei  sale,  Maria  udrea.

Însă, în semifinale, sătmăreanca a
trecut  de  cea  mai  bine  cotată
româncă,  ana  Maria  Brânză  cu
14-12.  De  asemenea,  cealaltă
sătmăreancă, amalia Tătăran de
la Dinamo a reuşit să o elimine pe
tabloul de opt pe Simona Gher-
man, un alt nume mare al scrimei
româneşti,  cu  15-12.  Însă  în
penultimul  act  amalia  a  fost
învinsă de Maria udrea, 15-12. În
finala mică, Tătăran  a  dat  peste
ana  Maria  Brânză,  stelista  im-
punându-se  cu  15-8.  azi  se
desfăşoară proba pe echipe, după
care vor intra pe planşă băieţii.

SPaDă-CuPa roMâNIeI
Simona Pop, pe locul 2 

Ministerul Tineretului şi
Sportului,  printr-un  comunicat
remis Direcţiei  Judeţene pentru
Sport şi Tineret Satu Mare aduce
la  cunoştinţă  că  în  perioada
20.10-28.10.2014  Centrul
Naţional  de  Formare  şi
Perfecţionare  a  antrenorilor  în
colaborare cu Centrul român de
Studii  Sportiv-educaţionale
organizează  cursul  pentru
ocupaţia de instructor sportiv.

Programul  de  formare
profesională  pentru  instructor

sportiv  este  un  curs  de  spe-
cializare  care  se  adresează  per-
soanelor  care  practică  sau  au
practicat  un  sport  de
performanţă, având ca finalitate
dobândirea  unor  competenţe  şi
abilităţi specifice conform Stan-
dardelor  ocupaţionale  pentru
specializarea  de  Instructor
sportiv.

Cursul este autorizat de
Comisia Municipală din  cadrul
agenţiei de Prestaţii Sociale-au-
toritatea  Naţională  pentru

Calificări - Ministerul Muncii şi
Ministerul educaţiei şi respectă
standardul  ocupaţional  în
vigoare.

Se finalizează cu examen
de  absolvire,  care  duce  la
obţinerea  unui  certificat  de
competenţe recunoscut pe piaţa
muncii din românia şi uniunea
europeană.

Detalii legate de curs se
găsesc pe siteul www.crsse.ro si pe
siteul  www.cnfpa-sna.ro  la
rubrica formare alţi specialişti.

DJST SaTu Mare
Curs de specializare pentru instructorii
sportivi
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Liga Campionilor
PSG bate pe
Barcelona
etapa a doua din grupele Ligii
campionilor a început cu partida
dintre ŢsKa Moscova şi Bayern
Munchen, care s-a încheiat cu vic-
toria nemţilor, la limită, scor 0-1.
Meciul serii s-a jucat în Franţa,
între Paris saint Germain şi Fc
Barcelona, francezii având câştig
de cauză după un meci nebun, scor
3-2. Nici Şahtior cu Mircea
Lucescu pe bancă n-a scăpat de
emoţii, fiind egalat la 2 în ultimele
5 minute ale meciului cu Porto.

ŢSKa - Bayern Munchen 0-1
Muller 22'

aPOEL - ajax 1-1
Manduca 31'  / andersen 28'

Bate Borisov -  Bilbao 2-1
Polyakov 19', Karnitskiy 41' /
aduriz 45'

Man. City - aS roma 1-1
aguero 4' penalty / totti 23'

PSG - Barcelona 3-2
D. Luiz 10', Verratti 27', Matu-
idi 54' / Messi 12', Neymar 56'

Schalke - Maribor 1-1
huntelaar 56' / Bohar 38'

Şahtior - FC Porto 2-2
alex 52', adriano 86' / Mar-
tinez 89' penalty, 90+4'

Sporting - Chelsea 0-1
Matici 34'

Flash InfoFlash Info
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LIGa a 2-a: OLIMPIa- csM RâMNIcU VâLcea, sâMBătă ORa 11

Vlad Bujor şi-a reziliat contractul
cu Olimpia
8atacantul Bogdan apostu, trimis la echipa a doua

Decizie surprinzătoare luată
ieri de conducerea
Olimpiei. Printr-un co-

municat primit pe adresa redacţiei
oficialii clubului au anunţat că în
urma unei şedinţe avute ieri s-a
decis rezilierea pe cale amiabilă a
contractului cu jucătorul Vlad
Bujor. De asemenea atacantul
Bogdan apostu a fost trimis să se
pregătească la echipa satelit, pe o
perioadă nedeterminată.

se pare că începutul mai
slab de sezon a făcut ca atmosfera în
vestiar să fie una extrem de
tensionată relaţiile dintre jucători
fiind deloc prietenoase. se speră ca
prin deciziile de ieri lucrurile să rein-
tre încet la normal, echipa să câştige
sâmbătă partida cu csM Râmnicu
Vâlcea şi apoi să prindă până la fi-
nalul sezonului regulat zona play-
off-ului!

altfel, mijlocaşul Mihai
Onicaş a revenit la antrenamente în
vreme ce fundaşul Marius Bălău
acuză din nou dureri la spate şi are
şanse mici să evolueze sâmbătă în
meciul cu csM Râmnicu Vâlcea.

Şi adversara de sâmbătă a
Olimpiei, csM Râmnicu Vâlcea are

probleme serioase. accidentat în
jocul din etapa trecută, cu Fc Bihor,
fundaşul central cătălin Pîrvulescu
iese din calcule pentru câteva
săptămâni.

”M-am întins la o minge şi
atunci m-am accidentat. am simţit
că mă durea, dar am jucat până la
final. Ruptura fibrilară este foarte
mare, circa 4 mm, doctorul a spus să
stau cel puţin o lună şi jumătate. eu

sper însă să mă refac mai repede” a
spus Pîrvulescu, fundaşul revenit în
Zăvoi după doar un joc disputat în
Liga 1 la Pandurii târgu Jiu.

stoperul Rareş cucui a
resimţit şi el dureri la genunchiul
unde a suferit anul trecut o operaţie
la ligamente. ”Ieri mă durea rău, azi
mă simt însă mai bine, o să încerc să
alerg, mâine voi face un control
amănunţit. eu vreau să joc la satu

Mare” a spus cucui.
csM Râmnicu Vâlcea îi

mai are indisponibili pe câju,
coman, stancu, Geantă şi Dea-
conescu, în timp ce Popa a fost
trimis la echipa secundă.

echipa din Vâlcea va
ajunge de azi la satu Mare şi se va
caza la hotel aurora. Partida
Olimpia- csM Râmnicu Vâlcea se
va juca sâmbătă la ora 11.00.

CriStian Stan

LIGa eUROPa / Steaua la Kiev, Astra cu Salzburg
cele două echipe

româneşti angrenate în fotbalul
european îşi continuă parcursul
în grupele Ligii europa. steaua
joacă în deplasare cu Dinamo
Kiev, iar astra Giurgiu primeşte
vizita celor de la slazburg.

Dinamo Kiev -
Steaua, 20.00, Digis-
port, Dolcesport

steaua joacă din nou la
Kiev cu Dinamo, în grupa J, în
cadrul etapei a doua a fazei gru-
pelor.

O reeditare a întâlnirii
din 13 septembrie 2006, atunci
când steaua a învins cu 4-1 după

golurile marcate de Ghionea,
Badea şi o dublă senzaţională a
lui Dică. sigur, acum lucrurile
stau altfel, însă steliştii pot pro-
duce un nou şoc la Kiev. totuşi
antrenorul Gâlcă nu îi va avea la
dispoziţie pentru întâlnirea cu
ucrainenii pe Bourceanu, adi
Popa şi Pârvulescu. steaua vine
după un 6-0 în faţa celor de la
aalborg, pe când Dinamo Kiev
a învins cu 3-0 la Rio ave.

Robert schorgenhofer
din austria va împărţi dreptatea
la acest meci care este în direct
la Digisport şi Dolcesport.
celălalt meci al grupei le pune
faţă în faţă pe aalborg şi Rio
ave.

Astra Giurgiu -
Salzburg, 22.05,
Sport.ro, Digisport,
Dolcesport

astra are nevoie de puncte
din întâlnirea cu austriecii de la
salzburg pentru a spăla ruşinea de
la Zagreb, când elevii lui Isăilă au
pierdut cu 5-1.

Vicecampioana României
speră să-şi ia revanşa în faţa fanilor
cu o victorie, pe teren propriu, cu
salzburg, azi, de la ora 22.00,  în di-
rect la Digi sport 1, sport.ro şi
Dolcesport 1.

austriecii au terminat la
egalitate, 2-2, cu celtic, în prima

etapă din grupa D a europa
League. Libor Kovarik din cehia
este arbitrul desemnat de UeFa să
conducă acest meci. Libor Kovarik
va fi ajutat la cele două linii de
asistenţii Krystof Mencl şi an-

tonin Kordula. asistenţi suplimen-
tari vor fi Radek Príhoda şi Michal
Patak.

tot în grupa D, celtic
primeşte vizita celor de la Dinamo
Zagreb.

eveniment de suflet azi
la ora 13 la sala mare de sport a
LPs. 

La câteva luni de la
hotărârea adoptată de consiliul
Local al Municipiului satu Mare.
de atribuire a denumirii “ecate-
rina Both – Both Katalin” sălii de
sport a Liceului cu Program
sportiv , azi la sală va fi dezvelită
placa comemorativă în memoria
fostei mari antrenoare a
baschetului românesc.

De remarcat că la acest
moment deosebit au ţinut să fie

prezenţi şi cei doi fii ai regretatei
antrenoare, ecaterina Both..

ecaterina Both a fost o
personalitate marcantă a sportu-
lui sătmărean şi naţional. a
evoluat vreme de mai mulţi ani în
echipa de baschet a oraşului iar
din 1965 a optat pentru cariera
de antrenoare. În această calitate
promovează cu echipa în Divizia
B, iar în anul 1970 promovează
cu sănătatea satu Mare în Divizia
a. Ulterior a fost antrenoarea
echipei Mobila dar şi a echipei
naţionale de fete a României. are

în palmares peste 20 de medalii
de aur la campionatele Naţionale
cu echipele de junioare din satu
Mare. 

Fondatoarea școlii
sătmărene de baschet,
antrenoarea Both Katalin, s-a
stins din viață în 2010 la vârsta de
77 de ani.  Imediat după
Revoluţie, în  1990 soţii Both s-
au stabilit definitiv în Germania. 

În 2005, Federația
Română de Baschet i-a înmânat
doamnei Katalin Both titlul de
antrenoare emerită, re-

cunoscându-i-se astfel meritele
deosebite avute la nivelul
baschetului juvenil românesc. De
altfel, Kati Both a fost timp de
șapte ani antrenoarea lotului
național de junioare al României.

Printre sportivele crescute
la satu Mare de antrenoarea Kati
Both le amintim pe  Mihalik–
Belik Diana (cea care a câștigat ti-
tlul de campioană in Germania),
anca Floare trandafir (in 2005 a
fost antrenoarea echipei feminine
U cluj) sau Ballai Ibi, cunoscută
acum ca Viorica ciocan, nimeni

alta decât mama fostei jucătoare
de la csM satu Mare, cristina
ciocan.

Cristian Stan

Baschet / Dezvelirea plăcii comemorative „Ecaterina Both”
8evenimentul va avea loc azi la ora 13 la sala mare a LPs



SOMAŢIE

l În baza încheierii pronunţate de Ju-
decătoria Negreşti Oaş, în 24.09.2014 în
dosar nr. 1631/266/2013, având în ve-
dere că reclamantele FEHER MARIA,
DUBOU EUFEMIA, PRODAN
FLOARE, dom. în Racşa, nr.279 respec-
tiv  676 jud. Satu Mare, invocă dobândi-
rea proprietăţii prin uzucapiune asupra
imobilelor din CF 889 Racşa, nr.top
1611 în suprafaţă de 325 mp, CF 1187
Racşa nr. top 1600  în suprafaţă de 313
mp, CF.1255 Racşa nr.top 1601 în supra-
faţă de 515 mp, CF 959 Racşa nr. top
1602 în suprafaţă de 1275 mp, în regim
parcelar nr. top 1589 în suprafaţă de 3760
mp. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să facă
opoziţie, în termen de 6 luni de la emite-
rea celei din urmă publicaţii, în caz con-
trar se va trece la judecarea cererii. Feher
Maria, Dubou Eufemia, Prodan Floare,
Racşa

OFERTE DE SERVICIU

l Angajăm fete prezentabile în Austria
pentru muncă erotică. Cazare asigurată.
Atmosferă plăcută! Telefon
0043/68860129507.
l Caut o femeie care să se ocupe de
spălatul şi de călcatul hainelor. Informaţii
suplimentare la telefon 0261730102. 

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

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

DIVERSE

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

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

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

PRESTĂRI SERVICII

l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri
la preţ corect. Bonus: maşină de făcut
bule de săpun, fotografii magnetice. Tele-
fon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Tele-
fon: 0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii
avantajoase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului  Telefon
0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspi-
rator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video, mon-
taj video, transpunere casete VHS, mi-
niDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Tele-
fon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C,
D. Profesionalism, preţ avantajos. Maşini
ultimul tip. Telefoane  0744-238243,
0361-421142, 0744-590033, 0753-
105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice
şi electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domi-
ciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă ofe-
rim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A
- Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de ame-
najări interioare şi exterioare: vopsit, gre-
siat, zugrăveli, faianţări, parchetat, la
preţuri negociabile. Telefon 0740-
511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi te-
lefonie + depanări calculatoare, configu-
rare internet, rutere, imprimante, scanere
şi la domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând 12 ari intravilan în zona indus-
trială, 68 ari pe str. Careiului. Telefon
0752-032125.

l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei -
colţ Pescarilor - 7.000 euro. Telefon
0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia,
300 euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari
prima parcelă după case, 300 euro/ar, par-
celat, pe Lucian Blaga; 4,7 ha Păuleşti,
parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz, la
200 euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25
m, str. Odoreului, cu utilităţi. Telefon
0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Doroban-
ţilor, zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte
8,50 ari, utilităţi: apă, gaz, curent la şosea.
Preţ - 1.100 euro/ar, negociabil. Telefon
0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m
front, parcelă loc de casă, utilităţi - apă,
gaz, curent, Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar,
negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea,
front la drumul principal spre Vama Petea
de 22 m. Curent şi apă pe teren, întabulat
pe persoană fizică. Ideal pentru loc de
casă sau hale industriale. Preţ 25 000
euro, negociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m,
toate utilităţile, la strada principală în
Vetiş, după Unicarm, 30.000 euro. 0770-
635485, 0732-116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cără-
midă, 10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu
Roşu, extravilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan
la intrare în Lazuri, cartierul nou. Utili-
tăţi: apă, curent, iluminat public, drum
pietruit, proiect de canalizare în curs. Preţ
negociabil. Tel. 0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în su-
prafaţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, ca-
nalizare. Preţ 22.000 euro  negociabil.
Telefon 0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu cer-
tificat de urbanism, în zona Azuga-Pălti-
niş, din Satu Mare. Telefon
0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

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

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

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

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

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

Cuier mare patinat, pret de strigare 505 lei
Cuier mic patinat, pret de strigare  418 lei
Bufet vitrina patinat (4 usi) patinat, pret de strigare
923 lei
Bufet vitrina (3 usi) patinat, pret de strigare 721 lei
Comoda TV mica patinată, pret de strigare 273 lei

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

mobilier si aparatura birotica
scule si utilaje (atelier reparatii auto)
piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�    Diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�     Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Ham Janos,
nr.17, ap.10, jud. Satu Mare
�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200 lei.
Apartament cu 3 camere si dependinte cu destinatie
spatiu comercial, situat in Negresti Oas, Aleea Cri-

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

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

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

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

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

casa (cu drept de folosinta asupra terenului 100 mp)
situata in Satu Mare B-dul Closca, nr. 58, inscrisa in
CF 8457 Satu Mare, cadastral 4267/16, pret de stri-
gare 15.035 euro
autoturism OPEL VECTRA, anul fabricatiei
1992, nr.circ SM –O3-FMR pret de strigare 480
euro
stoc echipamente, piese pentru calculatoare si peri-
ferice IT, pret de strigare 1554 euro
stoc articole confectii pentru femei, barbati si copii
(noi si uzate), preţ de strigare 3459 lei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SC Bosque SRL oferă locuri de muncă
în Germania pentru îngrijitoare bă-
trâni, cameriste şi ajutor bucătar. Se
oferă contract de muncă, plata CAS şi
Casa de Pensii, cazare şi masă. Se cere
experienţă în domeniu şi limba ger-
mană la nivel conversaţional. Salariu
atractiv! Curse microbuz Rm.Vălcea-
Roma, preţuri avantajoase! Detalii la
0733978860 şi 0748546833 manage-
ment.bosque@gmail.com

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

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

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

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

merciale debitoare:

Familie din Germania caută
personal/femeie pentru menaj 

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

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

Salariul lunar este 300 euro.

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

Vând garsonieră la Burdea, reno-
vată şi mobilată. 19.000 euro.
0740606634
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l Vând apartament 2 camere, Solida-
rităţii (beton), 48 mp, etaj III, 18.000
euro. 0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii,
25.000 euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cără-
midă, etaj I, geamuri termopan, finisat.
0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ
- 29.000 euro. Urgent! Telefon 0747-
907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj
II, în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în su-
prafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la
telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere
semidecomandat, din cărămidă, zona
Piaţa Someş. Preţ - avantajos. 0742-
269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat,
cu termopane, microcentrală, faianţat,
gresiat, etaj III, la preţul de 19.500 euro.
str. Aleea Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-
632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai
sau schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro
15, et. 2, mobilat (nemobilat), cu micro-
centrală, la 5 minute de P-ţa Someş şi Spi-
talul judeţean, accept şi Programul
“Prima Casă”, fără intermediari. Informa-
ţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în
Micro  14, Aleea Mureşului, bloc din că-
rămidă, etaj IV, acoperiş izolat, finisat,
centrală termică, geamuri termopan. Preţ
21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere deco-
mandate, din cărămidă, Micro 14, etaj I,
str. Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-
872270 sau 0771-566269. Preţ 23.000
euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere semi-de-
comandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ
informativ 35.000 euro negociabil. Tele-
fon 0722508613 sau 0770568504.
l Vând apartament cu 3 camere, etaj
4, Micro 17. 0361418622, 0741601463.
l Vând apartament 3 camere deco-
mandat, centrală, gresie, faianţă, Carpaţi
I limită Carpaţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafini-
sat, etaj III, semicentral, mobilat complet,
în asociaţie, loc de parcare, 53.000 euro.
0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mo-
bilat şi utilat, parter cu grădină proprie,
150 mp. Tel. 0740-567603.

l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, cen-
trală termică, pe B-dul Lalelei, deasupra
casieriei Electrica. Preţ 36.000 euro, ne-
gociabil. Merită văzut! (accept şi schimb
cu apartament cu 2 camere, plus dife-
renţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie,
bucătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5
ari teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate uti-
lităţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren
cu două solarii - 900 mp, acoperit. Tele-
fon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră con-
fort sporit căsuţă alcătuită din cameră,
bucătărie, baie (apă, curent), situată lângă
ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj,
5 ari cu toate utilităţile, la preţ bun -
56.000 euro. 0770-429973, 0741-
344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de
locuit nouă, cu mansardă, jos living, bu-
cătărie, baie, o terasă mare, sus două ca-
mere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană
din lemn cu mansardă, blacon jos şi zidită
în interior, cămară de lemne, coteţ de
porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi legat
de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front

sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi
sau la schimb cu apartament sau alte va-
riante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, in-
trare maşină, semicentrală, preţ negocia-
bil. Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, uti-
lată, curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii
telefon 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + de-
pendinţe la numai 70.000 euro  în Cen-
trul Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon
0768-086893, 0746-086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând 24 ari teren intravilan în Fo-
ieni. Telefon: 0261874682.
l Vând casă 2 camere, bucătărie în
Carei, str. Mihail Sadoveanu, 20.000
euro, negociabil. Telefon: 0758392738.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară
în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă cir-
culată. Telefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând apartament 2 camere, et I, în
Carei, spatele Monumentului. Telefon:
0770-720861.
l Vând casă bună pentru birou, activi-
tăţi comerciale, cabinete medicale etc. în
centrul vechi al Careiului. 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1,
parter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat,
confort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000
euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie,
baie, şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, cu-
rent, apă, încălzire centrală, 35 ari de
teren, situată în Carei, pe str. Spicului nr.
7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic,
între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în
Carei, zonă ultracentrală, în Cartierul
“Eliberării”, etajul III, nedecomandat -
stare foarte bună. Dotări: un boiler, 2
convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, etaj IV, pe strada Ignişului -
Carei. Dotări: gresie, faianţă, parchet la-
minat, acoperiş izolat, aer condiţionat,
bucătărie modificată cu bar, mobilă de
bucătărie. Sau la schimb, plus diferenţă,
în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp toate utilităţile (apa, gaz, canalizare, energie
electrică etc.), si teren aferent 15605 mp la pretul
de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de 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.
Casa cu teren aferent situate in ocalitatea Turu-
lung, str. Parcului, nr. 475, comuna Turulung,
judeţul Satu Mare 3.883 mp la pretul de 55.039
lei.
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 lo-
calitatea Tureni, utilitati apa, curent, gaz 100 m,
vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de cen-
trul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro. 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in
imediata apropiere de 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 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 lichidatorului
judiciar din str. Constantin Brâncoveanu, nr.
3/A, judeţul Satu Mare, in data de 03.10.2014
SC ERGOLEMN S.A 08:00, SC VIA VITAL
SRL 08:30, SC NETTUNO SRL 09:00 am,
SC DIDACTIC SRL ORA 09:00, SC
HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
09:30 am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A
10:00 am, 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: 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
26.09.2014, 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 apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră.
Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.

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

în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare.
Telefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negocia-
bil. 0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demo-
labilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în
Berveni, 35 000 lei. Telefon:
0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul
principal. Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în
satul Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km
de Tăşnad. Accept variante la schimb cu
alt teren situat în Tăşnad sau Viile Satu
Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la
Urziceni, cu fundaţie construită de 10x20
m, 28 m front, utilităţi în faţa casei. Infor-
maţii la telefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha.
Informaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism,
teren la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450
euro/ar, negociabil. Telefon 0744-
150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Fiat Punto din 2003, culoare
roşu aprins, întreţinut, cu două rânduri de
cauciucuri (iarnă+ vară), înmatriculat,
fără taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-
092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 ben-
zină, înmatriculat, timbru de mediu achi-
tat. Telefon 0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, re-
cent adus în ţară, 150 CP, combi. Telefon
0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, re-
cent adusă în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes A Class, 170 CDI,
Diesel, an 1999, euro 3, recent adus în
ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995,
climă, stare foarte bună. Telefon 0744-
792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001,
climă, recent adus, cauciucuri noi. Tele-
fon 0744-792284.
l Vând Golf 4, 2001, 1.4 combi, injec-
ţie, recent adus, 2100 euro, negociabil.
Taxa - 150 euro. 0745-325900.
l Vând Ford Transit, 3,5 tone, bascu-
labil, an fabricaţie 1999, în stare bună de
funcţionare. Telefon 0753-660219.
l Vând Opel Vectra, an 1996, pentru
dezmembrat, preţ - 400 euro. Telefon
0740-968675.

l Vând Dacia 1310 Break (combi),
stare foarte bună, reabilitată, an 1987.
2000 ron, negociabil. Telefon 0361-
807276, 0770-445330.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Te-
lefon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an
2006. Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD,
din 1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ
9.000 euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina,
2003, cu taxa nerecuperată, preţ 2.380
euro. Telefon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. Telefon 0745-
773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km
la bord - 45000, taxa poluare plătită. Te-
lefon 0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Tele-
fon 0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr.
de Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr.
de Italia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998,
1,8 turbo-Diesel, geamuri electrice,
oglinzi electrice, comenzi la volan, volan
reglabil, AC, închidere centralizată, jante
aluminiu, înmatriculat în România. Preţ
informativ 2.500 euro, negociabil sau va-
riante. Telefon 0748693578.

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând aragaz cu trei arzătoare. Tele-
fon 0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi
uşa pentru balcon, geamuri şi uşi meta-
lice. Telefon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston,
stare bună de funcţionare. Micro 17, te-
lefon 0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu
aspirator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca
Nokia, în stare foarte bună. Telefon
0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excep-
ţional. Diagonală 113 cm. 0745481253

l Vând maşină de făcut cozonac secu-
iesc cu toate utilităţile. Preţ informativ
600 euro. Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Ger-
mania. 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. Te-
lefon 0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, ma-
şină croi - 600 ron, masă croi şi acce-
sorii. Telefon 0754-060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, or-
namente, marmură artificială la pre-
ţuri fără concurenţă. Tel.
0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn
şi boiler pe gaz “Ariston”, în stare
foarte bună. Preţ negociabil. Informa-
ţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de
8 săptămâni, cu vaccinurile la zi. 0748-
563820.
l Vând ponei, preţ - 200 euro. Tele-
fon 0740-968675.
l Vând 4 capre de lapte. Telefon:
0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în
Cămin. Telefon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon:
0744314043

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

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

ÎNCHIRIERI

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

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr fier vechi, transport gra-
tuit. Telefon: 0744-107564, 0770-
459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum
2 ha zona Tăşnad-Cehal, agricol, ex-

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii la 0728-114245.

Vând Ford Mondeo, 2001, 2.0 TDCI,
115 CP, cutie manuală, albastru meta-
lizat, ABS, Airbag, proiectoare de
ceaţă, geamuri electrice, aer condiţio-
nat, 275.000 km reali. Preţ 2500 euro,
negociabil. Telefon 0740975331.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fa-
bricaţie 2008. Telefon 0742913114

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de
euro. Telefon 0751.879.087.

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

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

Vând colţar nou. Telefon 0742-
987140.

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

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

Închiriez 
autoturisme

începând de la 20 euro

0744768318
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

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

19:00 – Documentar: „Râşnov,
cetatea trandafirilor”
19:40 – Muzică de petrecere  
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor 
21:45 – Fotbal: Someşul Oar  -
Olimpia II Satu Mare
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)
01:30 – Box Office
02:00 – NordVestival (reluare)
04:00 – Documentar: „Opera-
ţiunea Overlord” (reluare)
05:00 – Cu cărțile pe masă  
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele
palatului - Pictorul de
la curte  07:50 - Zon@
08:00 - Telejurnal
matinal  09:00 - Micul

dracula  09:30 - Starea naţiei (R)
10:20 - Biziday  11:00 - Teleshop-
ping  11:40 - Sălbăticia Carpaţilor
(R)  12:30 - Tribuna partidelor par-
lamentare  13:00 - De joi până joi
14:00 - Telejurnal  14:55 - Clubul
celor care muncesc în România
15:00 - Teleshopping  15:30 - Ak-
zente  16:50 - Legendele palatului:
Pictorul de la curte  17:30 - Legen-
dele palatului: Pictorul de la curte
18:10 - Lozul cel mare  18:45 - Ro-
mânia în 5 minute  18:50 - Clubul
celor care muncesc în România
19:00 - Meteo  19:10 - Aşa-i Româ-
nul!  19:30 - Starea naţiei  19:45 -
Sport  20:00 - Telejurnal  21:00 -
Vorbeşte liber  22:00 - Biziday
22:50 - Starea naţiei  23:50 - Ma-
şini, teste şi verdicte  00:25 - Lupta
pentru supravieţuire

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

13:00 - Ştirile Pro TV  13:45 -
Trandafirul negru  15:00 - Bleste-
mul Penelopei  17:00 - Ştirile Pro
TV  17:30 - La Maruţă  19:00 - Şti-
rile Pro TV  20:30 - Las fierbinţi
22:30 - Ştirile Pro TV  23:05 - În
mintea criminalului  00:00 - Dexter

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

ping  12:00 - Mireasă pentru fiul
meu  13:00 - Observator  14:00 -
Mireasă pentru fiul meu  16:00 -
Observator  17:00 - Acces direct
19:00 - Observator  20:00 - Obser-
vator special  20:30 - Next Star
23:30 - Un show păcătos  01:00 -
Observator (R)

07:00 - Trăsniţii
din Queens  07:45 -
Iubiri Secrete (R)
10:45 - Teleshop-
ping  11:15 - Haos

12:30 - Teleshopping  13:00 -
Râzi şi câştigi (R)  13:30 - Teles-
hopping  14:00 - Focus  14:30 -
90210  15:30 - Trăsniţi din
NATO  16:00 - Cusurgiii (R)
16:30 - Focus  17:00 - Iubiri Se-
crete  18:00 - Focus  19:00 - Râzi
şi câştigi  19:30 - Cireaşa de pe
tort  20:30 - Undercover  22:30 -
Cusurgiii  23:00 - Click!  00:00 -
NCIS: Los Angeles - Anchetă mi-
litară  

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

13:30 - Te vreau lângă mine
16:45 - Teo Show (R)  18:45 - Şti-
rea zilei  19:00 - Ştirile Kanal D
20:00 - Suleyman Magnificul
22:15 - WOWBiz  00:30 - Ştirile
Kanal D

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

- Clona (R)  10:45 - Soţ de închi-
riat  (R)  11:45 - Pentru că te iu-
besc  (R)  13:00 - Culorile iubirii
(R)  14:30 - Legături riscante
15:30 - Minciuna  16:30 - Tânăr
şi neliniştit  17:30 - Clona  18:30
- Pasiune interzisă  19:30 - Pentru
că te iubesc  20:30 - Culorile iubi-
rii  22:00 - Legături riscante
23:00 - Casa de alături  00:00 -
Clona (R)

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

lor  11:15 - Sue Thomas  12:30 -

Pe viaţă (R)  13:30 - Iubirea as-
cunsă  15:00 - Prodanca si Reghe
16:00 - Aventură de-o noapte
17:30 - Ritmul inimii  19:00 -
Nuntă cu stil  20:00 - Văduvele
negre  21:00 - Pe viaţă  22:00 - Dr.
House  23:00 - Totul despre sex
00:00 - Dr. House (R) 

07:30 - Celeste şi
Jesse pentru tot-
deauna  09:05 -
Aici şi acum

10:40 - Marele Gatsby  13:00 -
Closer to the Moon  14:55 - În
căutarea lui Bin Laden 16:40
- Avioane  18:15 - Vreo întrebare
pentru Ben?  20:00 - Fiice fără
mame  21:15 - Trenul de noapte
spre Lisabona  23:05 - Banshee
23:50 - Ray Donovan  00:45 -
Nimfomana Vol. I

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

Sport.ro  09:10 - Ora exactă în
sport  10:00 - Ora exactă în sport
12:00 - Ştiri Sport.ro  12:10 - Ora
exactă în sport  13:00 - Ştiri
Sport.ro  13:10 - Ora exactă în
sport  14:00 - Ştiri Sport.ro  14:10
- Ora exactă în sport  15:00 - Ştiri
Sport.ro  16:00 - Ora exactă în
sport  17:10 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30 - Sete
de crapi  18:45 - Spărgătorii de râs
19:30 - Local Kombat Târgovişte
“Atenţie, băieţi răi!”  20:45 - SPE-
CIAL UEFA Europa League
22:00 - Wrestling WWE PPV
Night of Champions  23:55 - Sete
de crapi  00:00 - SPECIAL UEFA
Europa League

09:30 - Sporturi cu
motor  09:45 - Spe-
edway  11:00 - Om-
nisport  11:30 -
Fotbal  12:30 - Fot-

bal  13:30 - Speedway  14:45 -

Fotbal  15:45 - Fotbal  16:45 - Fot-
bal  19:00 - Speedway  20:00 - Să-
rituri cu schiurile  21:00 - Sporturi
de contact  23:00 - Omnisport
00:00 - Omnisport

10:00 - Se întâmplă în
România  12:00 - Ştiri
13:00 - Se întâmplă în
Romania  14:00 - Ştiri
15:00 - Esenţial  16:00

- Ştiri  17:00 - Esenţial  18:45 - La
ordinea zilei  20:30 - Subiectiv
21:30 - Sinteza zilei  23:15 - În gura
presei  01:10 - Sinteza zilei (R)

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

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

07:40 - Căutătorii
de aur din Marea Be-
ring  08:35 - Escro-
cherii adevărate

09:05 - Whiskey în afara legii
10:00 - Alaska  11:00 - Maşini pe
alese  12:00 - Doctori de rable
13:00 - Ce se ascunde în magazie?
14:00 - Supravieţuire extremă cu
Ed Stafford  17:00 - Regii licitaţii-
lor  17:30 - Comoara din container
18:00 - Investiţii imobiliare  18:30
- Vânătorii de licitaţii  19:00 - Cum
se fabrică ?  19:30 - Cum se fabrică
?  20:00 - Bagaje la licitaţie  20:30 -
Bagaje la licitaţie  21:00 - Ce se as-
cunde în magazie?  21:30 - Co-
moara din garaj  22:00 - Războiul
depozitelor - Canada  23:00 - Dru-
mul nestematelor  00:00 - Spaime
şi credinţe
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Un prieten vă propune să

vă asociaţi într-o afacere. Vă sfătuim
să nu luaţi o decizie astăzi, pentru că
riscaţi să nu fie cea mai bună. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Ar fi bine să nu vă faceţi un
program strict, pentru că veţi fi ne-
voit să-l schimbaţi de câteva ori pe
parcursul zilei. Faceţi mai multe dru-
muri scurte în interesul familiei. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

În cursul dimineţii s-ar
putea să fiţi cam confuz. Vă sfătuim
să lăsaţi afacerile pe mâine, oricât ar
părea de urgente.
RAC (22.06 - 22.07)

În prima parte a zilei nu vă
reuşeşte mai nimic şi simţiţi că vă iro-
siţi energia. Prietenii şi familia vă în-
ţeleg şi vă ajută. 
LEU (23.07 - 22.08)

Nu este o zi bună pentru
investiţii sau pentru afaceri. Primiţi o
veste de la o rudă apropiată, care vă
schimbă planurile în legătură cu o că-
lătorie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Astăzi nu este recomanda-
bil să vă asumaţi noi responsabilităţi
la locul de muncă. Amânaţi deciziile
importante şi păstraţi-vă calmul în
discuţiile cu colegii! 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Grijile pe care vi le faceţi nu
sunt justificate. Aveţi şanse reale de
reuşită, atât pe plan social, cât şi sen-
timental. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunteţi cam confuz şi s-ar
putea să nu-i înţelegeţi corect pe cei
din jur. Se pare că nici intuiţia nu vă
ajută astăzi, dar vă puteţi baza pe sfa-
turile unei rude mai în vârstă. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu sunteţi în formă şi nu
vă simţiţi în stare să terminaţi o lu-
crare importantă. Vă recomandăm să
nu vă asumaţi noi responsabilităţi.
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

O cunoştinţă vă solicită
sprijinul într-o problemă de afaceri,
de pe urma căreia veţi avea de câştigat
şi dumneavoastră pe plan financiar. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Simţul practic nu vă ajută
astăzi, dar vă puteţi baza pe sprijinul
familiei şi al prietenilor. Evitaţi discu-
ţiile în contradictoriu! 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Nu este exclus să întâmpi-
naţi dificultăţi la locul de muncă. Co-
legii şi şefii vă înţeleg şi vă ajută.  N-ar
strica să acordaţi mai multă atenţie
familiei.

HOROSCOP

Kiss Fm

7:00 CRONICA
C Â R C OTA Ş I-
LOR Mihai Găinuşă şi Oana Paras-
chiv 10:00 KISS MUSIC Andreea
Berghea 13:00 KISS MUSIC Alice
Tudor 16:00 KISS MUSIC An-
dreea Remetan 19:00 KISS KISS
IN THE MIX Olix & DJ Yaang 

Ora 20.30 - Next Star



Centrul Medical oftalmologic Vitreum
angajează asistentă medicală.

informaţii la telefon  0751.115.796.
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Rubricuţa mică a lu’ Castorică

E clar ca şi lumina zilei,
Castorel a fost declarat etalon al
prostiei de către celebrii cercetă-
tori britanici! Castorel a surcla-
sat personaje celebre, precum
Păcală, după cum reiese din cel
mai recent studiu al cercetători-
lor mai sus amintiţi. După ce au
studiat (in)activitatea animalu-
lui castorial, insularii au adunat
probe clare că, atunci când vine
vorba de prostie, Castorel nu are
adversar. “Poate doar în alte ga-
laxii să existe exponent al pro-
stiei mai relevant decât
Castorel”, insistă cercetătorii bri-
tanici. Ei insistă totodată că Cas-
torul (să nu ne fie scuzată

cacofonia intenţionată) pune la
cale o escaladare a prostiei.
Acesta vrea să emigreze şi spre
alte galaxii, ajutat de prietenii săi
extratereştri, unde să propovă-
duiască învăţăturile prostiei:
cum să ajungi din cineva un
beţiv ratat şi de toţi scuipat. Cas-
torel va avea ceva treabă prin alte
părţi ale Universului, căci este
destul de greu să aduci civilizaţii
extrem de avansate la stadiul de
epocă de piatră. Dar cercetătorii
britanici sunt convinşi că Casto-
rul (cacofonie intenţionată, din
nou) îşi va respecta blazonul de
întâiul prostănac galactic. Spe-
răm doar să fie un drum dus...

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

Castorel, etalon
al prostiei

Peste o sută de pensionari săt-
măreni social democraţi au
fost sărbătoriţi ieri la sediul

Partidului Social Democrat Satu
Mare de Ziua Internaţională a Per-
soanelor Vârstnice. Pe lângă cele o
sută de persoane, la eveniment au
mai fost prezenţi preşedintele Or-
ganizaţiei judeţene a Pensionarilor
Social Democraţi Satu Mare, Vio-
rel Vaşvari, preşedintele Organiza-
ţiei municipale a Pensionarilor
Social Democraţi Satu Mare, Sabin
Sabou, preşedintele executiv al Or-
ganizaţiei municipale PSD Satu
Mare, viceprimarul Radu Roca,
preşedintele Organizaţiei judeţene
de Femei a PSD, Paula Mare, pre-
şedintele Organizaţiei municipale
de Femei a PSD Satu Mare, Ma-
nuela Rogoz, preşedintele Organi-
zaţiei judeţene de Tineret a PSD
Satu Mare, Raul Băbţan, alţi invi-
taţi.

În deschiderea festivităţii,
Paula Mare, Manuela Rogoz şi Raul
Băbţan au transmis vârstnicilor social
democraţi tot binele din lume, urări
de multă sănătate alături de copii şi
nepoţi precum şi un călduros “La
Mulţi Ani!” atât din partea lor per-
sonal cât şi din partea preşedintelui
PSD Satu Mare, Mircea Govor. To-
todată, viceprimarul Radu Roca a
transmis aceleaşi mesaje şi urări de
bine din partea conducerii Primăriei
Satu Mare, a primarului Dorel Coica,
şi a sa personal.

Reprezentanţii conducerii
Organizaţiei pensionarilor social de-
mocraţi au mulţumit pentru urările
transmise şi a mulţumit conducerii
PSD Satu Mare pentru aportul adus
la organizarea acestui eveniment.
“Este un eveniment festiv, o bucurie
pentru noi, şi importanţa acestei zile
începe să ia amploarea pe care o me-
rită. Suntem oameni în vârstă şi ne
bucurăm că preşedintele PSD, pre-
mierul Victor Ponta, ne acordă aten-
ţia cuvenită care, prin mesajul său,

ne-a transmis clar că are grijă de noi,
pensionarii, iar de anul viitor vor
creşte şi pensiile. Măsurile luate de
Guvernul Ponta îi afectează în mod
pozitiv pe toţi sătmăreni. De aseme-
nea, doresc să transmit tuturor celor
peste 2.500 de pensionari social de-
mocraţi sătmăreni sănătate şi fericire
alături de familiile lor. Doresc, toto-
dată, să mulţumesc conducerii PSD
Satu Mare, preşedintelui Mircea
Govor, pentru organizarea acestei
sărbători pentru noi, pensionarii”, a
declarat preşedintele pensionarilor
social democraţi sătmăreni, Viorel
Vaşvari.

Sărbătoarea a continuat cu
înmânarea a o sută de diplome de ex-
celenţă ca semn al recunoştinţei pen-
tru activitatea depusă de pensionarii
social democraţi sătmăreni în cadrul
Partidului Social Democrat. După
momentul festiv, sărbătoarea pensio-
narilor sătmăreni a continuat la Res-
taurantul Aurora unde li s-a oferit
din partea PSD Satu Mare o masă
festivă. 

Pensionarii social democraţi,
sărbătoriţi de Ziua Vârstnicilor

Florin Dura

SĂRBĂTOARE. Pensionarii social democraţi au fost răsplătiţi pentru activitatea lor în cadrul PSD

Cea de a doua zi din
campania Săptămâna Prevenirii
Criminalităţii a avut ca temă
prevenirea victimizării minori-
lor. Cu această ocazie, poliţiştii
sătmăreni alături de reprezen-
tanţi ai Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului (DGASPC) Satu
Mare au fost prezenţi în mai
multe şcoli din judeţ, unde
peste 700 de elevi de gimnaziu
aflând despre modalităţile de
prevenire a abuzurilor sexuale.
Astfel, elevii claselor V-VII ai
Şcolii Gimnaziale Lazuri au
aflat despre abuzurile la care pot
fi supuşi copiii în viaţa reală, dar
şi în spaţiul virtual, întâlnirea
fiind susţinută de inspector Fe-
licia Hrihorişan din cadrul
Compartimentului de Analiză
şi Prevenire a Criminalităţii şi
agent principal Raul Mona din

cadrul Postului de Poliţie La-
zuri, precum şi de reprezentanţii
DGASPC,Mihaela Bonea şi
Mihaela Silaghi. O activitate si-
milară a fost organizată şi la
Şcoala Gimnazială “Lucian
Blaga”, unde alături de cei 69 de
copii din clasele a V-a au parti-
cipat şi cadre didactice, în timp
ce peste 50 de elevi din clasele a
VII-a şi a VIII-a ai Şcolii Gim-
naziale “Mircea Eliade” au par-
ticipat la o altă întâlnire pe tema
abuzurilor susţinută de această
dată de comisar Simona Săndu-
lescu, din cadrul Compartimen-
tului de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii. Şi la Carei au fost
organizate în primele două zile
ale Săptămânii Prevenirii Cri-
minalităţii ample activităţi de
prevenire a delincvenţei juvenile
şi a victimizării minorilor. 

Pavel Prodaniuc

Sute de elevi preveniţi despre
abuzurile sexuale

Sătmărenii, informaţi
cum să se apere 
de hoţi

Poliţiştii sătmăreni au organizat ieri cea
de-a treia acţiune din cadrul “Săptămânii Preve-
nirii Criminalităţii”, şi care a avut ca temă “Pre-
venirea furturilor”. Cu această ocazie, lucrătorii
din cadrul Compartimentului de Analiză şi Pre-
venire, alături de poliţiştii de proximitate, au îm-
părţit pliante sătmărenilor aflaţi în zona centrală
a oraşului prin care aceştia sunt informaţi cum
să-şi apere locuinţele de hoţi. Tot cu această oca-
zie, în Pasajul Pietonal Corneliu Coposu a avut
loc o expoziţie tehnică cu sisteme de suprave-
ghere şi protecţie a locuinţelor. Reprezentanţii
firmei de securitate Folda Security le recomandă
sătmărenilor să nu deschidă uşa la străini, să aibă
un lanţ pentru momentul în care au musafiri ne-
poftiţi, să-şi instaleze un dispozitv de suprave-
ghere video, să nu păstreze în casă sume
importante de bani şi să monteze sisteme de
alarmă conectat la o societate de pază şi protecţie.
Acţiunea a continuat după masă în toate cartie-
rele importante ale municipiului Satu Mare.

Pavel Prodaniuc 
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