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Fără a face, nici pe departe, re-
clamă în favoarea emisiunii te-
levizate “Vax populi”, ne-a fost

dat să constatăm că în multe cazuri
cele prezentate sunt şocante şi con-
sternante în ceea ce priveşte lipsa ele-
mentară de cultură a unor
concetăţeni de-ai noştri. Nu ştim
după ce criterii sunt selecţionaţi cei
aleşi să răspundă întrebărilor repor-
terului, dar chiar dacă sunt căutaţi cu
lumânarea, nu se justifică lipsa lor de
replică la întrebări precum: Ce sărbă-
torim la Paşti?, Pe ce planetă trăim?
sau Cum se numeşte ţara noastră? 

Desigur, am putea spune
îngăimând drept scuze faptul că re-
porterul şi-a ales interlocutorii, total
neştiutori din rândul generaţiei pe
care societatea comunistă a ţinut-o în
deliberată lipsă de cultură. Dar ori-
cum ar fi, nu ne putem spăla pe mâini
precum Pilat din Pont pentru că din
decembrie 1989 au trecut 25 de ani.
Analizând partea goală a paharului
care totuşi există şi asumându-ni-o
chiar şi într-o altă manieră decât se
străduiesc s-o facă la modul denigra-
tor realizatorii emisiunii “Vax po-
puli”, este înţelept să ne asumăm
greşelile pe care le-am comis noi, ma-
turii de astăzi, din punctul de vedere
al creşterii nivelului cultural. 

continuare în pagina 2
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Editorial

Partea goală 
a paharului

cotidianul sătmărenilor

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

VoIcU D. RUSU
Compartimente noi 
la secţia de Interne

Preşedintele Federaţiei
Române de Box, Leonard Do-
roftei, va ajunge în această seară la
Satu Mare. Aşa cum am mai
anunţat, “Moşul“ va fi prezent
într-o vizită de lucru care are ca
scop resuscitarea boxului româ-
nesc şi implicit cel sătmărean.

Invitaţia de a veni în
oraşul nostru îi aparţine secretaru-
lui Asociaţiei Judeţene de Box şi

preşedintele secţiei de box de la
AS Olimpia Căuaş, Florin
Mulcuţan.

Doroftei va ajunge în
jurul orei 22.00 la Satu Mare, ur-
mând ca sâmbătă la 13.30 să fie
prezent la inaugurarea sălii de
sport Voinţa, unde îşi vor
desfăşura activitatea pugiliştii,
culturiştii şi karateka din oraş.
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EVENIMENt
Doroftei ajunge deseară la Satu Mare
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eVenIMenT
Istorici din
România şi

Ucraina, reuniţi 
la Tăşnad

Trenul Satu Mare -
Halmeu, la un pas 
de dezastru pag. 6
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Retrocedările de imobile
din Sibiu în regimul Iohannis iau
forme absurde, prin lichidarea
instituţiilor de cultură. De exemplu,
numai într-un singur caz, primarul a
desfiinţat o bibliotecă pentru a fi
transformată într-un WC public, iar
o librărie a fost evacuată chiar de ziua
lui Mihai Eminescu pentru a lăsa loc
unei bănci. Este vorba despre imo-
bilul din str. Nicolae Bălcescu nr.29.

Principalul beneficiar al acestei resti-
tuiri a  fost chiar Klaus Iohannis, prin
fabricarea de documente false (fapt
demonstrat de instanţe). Mai mult,
într-o flagrantă stare de conflict de
interese, Iohannis primarul, ca
reprezentant al instituţiei publice,
emite o întâmpinare către
Judecătoria Sibiu pentru a apăra in-
teresele catăţeanului Iohannis. 

pag. 3

Reţeaua samsarilor imobiliari din
Sibiu, controlată de Iohannis (V)
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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
Vineri, 17 octombrie 2014

ziua 290 a anului

Pamantul e singurul loc in care
se poate crea Paradisul.

(Octavian Paler)

Soarele răsare la 7 şi 33 minute,
apune la 6 şi 29 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Prooroc Oseea; Sf.
Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
Romano – catolic Ss. Ignaţiu din
Antiohia, ep. m. ; Osea, profet
Greco – catolic - Pf. Osea; Cuv.
m. Andrei din Creta.

1979 - Maica Tereza primește
Premiul Nobel pentru Pace
datorită acțiunilor de sprijinire a
săracilor din Calcutta, India.

CONFESIUNI PAMFLETARE

dumiTRu ţimeRman

Eu cred că succesul lui Na-
poleon Bonaparte a constat în fap-
tul că a ştiut să anticipeze, la fel ca
într-o partidă de şah, mişcările in-
amicului. În spatele strategiei sale de
geniu militar s-au ascuns: nenumă-
rate studii, o gândire analitică flexi-
bilă, experienţa de viaţă, informaţiile
veridice proaspete aduse de iscoade,
dar şi acel “ceva”, dăruit de bunul
Dumnezeu, căruia noi îi spunem
har. Trebuie să precizez faptul că nu
oricine poate să fie un bun strateg,

în sensul că uneori facem concesii în
defavoarea noastră. Adică ne alegem
echipa în mod superficial, numai
pentru ca să nu supărăm pe unii de-
ai noştri, chiar dacă aceştia nu au
acel har de la Dumnezeu. În final, ne
mirăm de ce am pierdut anumite
”bătălii”  importante sau de ce nu
funcţionează cu succes strategiile
noastre. Trebuie să ai simţul detaliu-
lui şi a situaţiei de ansamblu, în ace-
laşi timp, pentru a putea viza
strategia perspectivei. Nu poţi să
câştigi o bătălie dacă nu ai strategi
bine pregătiţi, care trebuie să lucreze
în echipă. “Observatorii” trebuie să
culeagă informaţii concrete în ceea
ce priveşte mişcările inamicului,
pentru a putea decoda strategia sa
oricât de populistă şi imprevizibilă
ar fi aceasta. Procesul de culegere a
informaţiilor de ultimă oră  trebuie
să rămână mereu deschis pentru că
dinamica atacurilor emise de inamic
are un caracter cameleonic.

Un alt element important
în elaborarea unei strategii eficiente
sunt sondajele de opinie reale şi ne-
părtinitoare, realizate de către stra-
tegi şi nu de terţe persoane. Ele au
menirea de a afla viziunile şi strate-
giile aferente de la toţi cei implicaţi
în confruntările existente pe tărâ-
mul spaţiului public. Chiar dacă

unele observaţii culese sunt dure, ele
trebuie luate în considerare pentru
că în acest  fel se pot emite judecăţi
de valoare corecte, în urma cărora
pot fi întreprinse acţiuni concrete
pentru dispersarea, pe cât posibil, a
efectelor nefaste ale acestora. Culti-
varea imaginii face parte din arta
strategiei.

O altă coordonată defini-
torie, necesară pentru elaborarea
unei strategii de succes, este aceea le-
gată de cunoaşterea aprofundată a
“durerilor” şi aspiraţiilor emise cu
dezinvoltură de către semenii noştri
în diferite situaţii de viaţă. Nu tre-
buie să ţinem seama de care parte a
baricadei se află aceştia. Uneori
chiar şi duşmanii au dorinţe comune
cu ale noastre. “Calul troian” poate
fi extrem de eficient, dacă ai strategi
buni, care deţin câte ceva şi din arta
teatrală. Chiar şi în interiorul echi-
pei putem “scormoni” pentru a afla
pulsul vieţii indivizilor. În această
muncă de cercetare, necesară în ve-
derea elaborării unei strategii rigu-
roase, şi cea mai neînsemnată
informaţie poate fi definitorie con-
form zicalei: “buturuga mică răs-
toarnă caru’ mare” sau: “de la tot
prostu’ poţi învăţa câte ceva!”. Ni-
ciodată nu trebuie subestimate anu-
mite informaţii, chiar dacă nouă ni

se par ridicole, dar care, probabil, au
un impact năucitor asupra minţii
oamenilor, motiv pentru care ace-
ştia reacţionează împotriva noas-
tră.“Bătăliile” pentru schimbările
legislative, inspirate din realităţile
vieţii cotidiene, trebuie gândite din
mers, cu amendamentele aferente.
Sunt necesare aceste modificări,
acolo unde este cazul, pentru ca
“nu care cumva” să te nimicească pe
tine chiar înainte de a câştiga bătă-
lia sau chiar şi după victorie. Toate
aceste informaţii, bine fundamen-
tate şi verificate, vor fi analizate în
echipă, iar în final se vor lua decizii
de luptă şi apărare inteligente şi efi-
cace. Nu trebuie să uităm de viteza
de reacţie a echipei, care în perma-
nenţă trebuie să aibă o gândire fle-
xibilă în ceea ce priveşte luarea
unor decizii în regim de urgenţă, cu
aplicabilitate imediată, conform
schimbărilor care au loc în perma-
nenţă pe câmpul de bătălie al spa-
ţiului public. Replicile bine
fundamentate trebuie să fie adre-
sate, într-un limbaj comun, publi-
cului şi NU inamicului. Dacă veţi
câştiga simpatia publicului atunci
victoria va fi asigurată, pentru că:
“Unde există unitate, există întot-
deauna victorie “ – citat scris de Pu-
blius Syrus – poet latin.
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În acest răstimp de două decenii şi
jumătate, nivelul cultural scăzut al
generaţiei anterioare, moştenire a
trecutului de tristă amintire, ar fi
putut avea o soartă mai bună.

Mult mai grav, însă, în
contextul unei vieţi încărcate de nă-
zuinţe şi marcată puternic de poli-
tică, am uitat de lucrurile bune care
ar fi făcut din copiii şi nepoţii noştri
o generaţie cultă, aptă să evite greşe-
lile pe care se cuvine să ni le repro-
şăm. Şi pentru a exemplifica, vom
spune că părinţii nu s-au revoltat vi-
zibil, niciodată în 25 de ani, când au
constatat că fiii şi fiicele lor vin acasă
cu manuale ce conţin aiureli şi nu
folosesc la nimic concret. La fel, nu
s-au întrebat dacă înainte de a le
pune în mână telefonul mobil sau
tableta, n-ar fi indicat să le cumpere
copiilor cărţi corespunzătoare vâr-
stei acestora. Fără o bază cultural-

educativă care să le dezvolte capaci-
tatea de selecţie şi sinteză, informa-
ţiile de pe google pot genera o
comodă superficialitate. Nu în ulti-
mul rând, suntem azi atenţi la marea
corupţie, aplaudăm DNA când tri-
mite în spatele gratiilor politicieni
şi oameni de afaceri corupţi. Însă în-
curajăm copiii lăsându-i să înţeleagă
că şmecherii reuşesc mereu şi că
şpaga sau şpăguţa face parte din co-
tidian.

Fără doar sau poate, de-
mersul realizatorilor emisiunii “Vax
populi” este consternant şi în mod
voit exagerat prin strădania de a ge-
neraliza o stare de incultură izolată
prin exemple poate simulate şi sti-
mulate. Dar, pe de altă parte, se cu-
vine să ne asumăm propriile greşeli,
să ne intensificăm eforturile pentru
a aduce completările necesare jumă-
tăţii goale a paharului. 

Partea goală a paharului
urmare din pagina 1

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

Pentru anunţurile de mediu,
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.

ARTA STRATEGIEI

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Ceaiul de vineri ne va
binedispune cu cele mai funny
veşti de pe mapamond, relatate în
stilul lui Dj Gaby, cu meteo, cu
ştiri locale şi naţionale şi cu una
dintre vocile de aur ale Ţării
Oaşului, renumita interpretă
Maria Tripon.

ŞCOala SăTmăReană
O emisiune în care educația
contează!
Valorile educaționale sătmărene
necesită și ele atenție. Aceasta se
regăsește în ciclul de emisiuni ce
aduc în prim-plan educația,
oferta școlilor din județ, dar nu
în ultimul rând profesorii și elevii

valoroși. O emisiune realizată de
profesorul Teodor Curpaş şi
difuzată și în această vineri, de la
ora 16:00 pe Nord Vest TV.

inCuRSiune în
COTidian
ACŢIUNI PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI
ELISABETA BEKESSY -
director executiv al Agenţiei de
Protecţia Mediului din Satu
Mare ne va prezenta în
emisiunea din această seară cele
mai recente acţiuni, întreprinse
de specialiştii în domeniu, în
vederea protecţiei mediului
înconjurător. Realizator
:Dumitru Ţimerman.  
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Reţeaua samsarilor imobiliari din Sibiu,
controlată de Iohannis (V)
8 Cum a transformat Klaus Iohannis o bibliotecă într-un WC public

Retrocedările de imobile din
Sibiu în regimul Iohannis iau
forme absurde, prin lichi-

darea instituţiilor de cultură. De ex-
emplu, numai într-un singur caz,
primarul a desfiinţat o bibliotecă
pentru a fi transformată într-un WC
public, iar o librărie a fost evacuată
chiar de ziua lui Mihai Eminescu
pentru a lăsa loc unei bănci. Este
vorba despre imobilul din str. Nico-
lae Bălcescu nr.29. Principalul bene-
ficiar al acestei restituiri a  fost chiar
Klaus Iohannis, prin fabricarea de
documente false (fapt demonstrat de
instanţe). Mai mult, într-o flagrantă
stare de conflict de interese, Iohannis
primarul, ca reprezentant al
instituţiei publice, emite o întâmpi-
nare către Judecătoria Sibiu pentru a
apăra interesele catăţeanului Iohan-
nis, parte în proces pentru evacuarea
bibliotecii şi retrocedarea spaţiului
în care se află. Despre modul în care
a dobândit Iohannis această casă din
centrul vechi al Sibiului, am publicat
deja un articol.

Victima povesteşte
Victima acestui abuz

povesteşte ce s-a întâmplat, într-un
memoriu: “Am fost chemat în
judecată în faţa Judecătoriei Sibiu de
către numiţii Bastea Ioan, Iohannis
Klaus Werner şi Iohannis Carmen
Georgeta-reclamanţi pentru a se
obţine evacuarea subsemnatului din
spaţiul locativ situat administrativ în
Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 29. În
apărare subsemnatul am invocat
incidenţa O.U.G. nr. 40/99 în confor-
mitate cu care contractul meu de în-
chiriere cu statul român (proprietar la
data intrării în vigoare a acestei
ordonanţe asupra spaţiului anterior
indicat ca bibliotecă) se prelungea de
drept cu încă 3 ani, fiind vorba în speţă
de un aşezământ socio-cultural, prima
instanţă apreciind greşit că biblioteca
nu este aşezământ socio-cultural, a
admis acţiunea reclamanţilor şi a dis-
pus evacuarea spaţiului de îndată, fără
somaţie şi fără trecerea vreunui ter-
men. Apelând sentinţa la instanţa

superioară, Tribunalul Sibiu, am
obţinut câştig de cauză, succes care a
fost însă de scurtă durată, întrucât
reclamanţii au atacat decizia Tri-
bunalului Sibiu nr. 84872000 în faţa
Curţii de Apel Alba Iulia, instanţă
care, interpretând greşit dispoziţiile
ordonanţei 40, a casat decizia instanţei
de apel şi a menţinut sentinţa nr.
784/2000 a Judecătoriei Sibiu pentru
aceleaşi motive reţinute deja de
instanţa de fond”, susţine Marius
Marinescu, cel care a fost aruncat în
stradă de Klaus Iohannis prin
desfiinţarea unei biblioteci publice.

Biblioteca nu este
aşezământ cultural

Acesta explică în memoriul
său că “imobilul închiriat de Asociaţia
familială “Biblion”, a fost folosit în
mod exclusiv ca biblioteca, în baza
contractului de închiriere iniţial nr.
2303/1998, prelungit apoi prin con-
tractul nr. 260/99 pe o durată de 9
luni începând cu aprilie 1999. Deci, la
data intrării în vigoare a O.U.G. 40/99
proprietar asupra imobilului era statul
român, iar Asociaţia “Biblion” îl
folosea ca bibliotecă. Sintagma
“aşezământ socio-cultural” include în
conţinutul său: “cluburile, casele de
cultură, căminele culturale, bibliote-
cile şi alte asemenea unităţi culturale”.

De asemenea, păgubitul
precizează într-o notă trimisă la Par-
chetul de pe lângă Curtea Supremă, pe

06.11.2001, că, potrivit ordonanţei
40/1999  “durata contractelor de în-
chiriere pentru suprafeţele locative
deţinute de aşezămintele socio-cultur-
ale se prelungeşte de drept pentru o
perioadă de 3 ani. În cazul de faţă este
vorba despre o bibliotecă organizată
sub formă de asociaţie familială şi
avizată de către Ministerul Culturii.
Instanţa nu a recunoscut că biblioteca
este un aşezământ socio-cultural
deoarece funcţionează ca asociaţie
familială şi nu este o organizaţie non-
profit, deşi legiuitorul nu prevede o
formă expresă de organizare pentru
aşezămintele culturale. Menţionez că
a fost afectat interesul comunităţii,
fiind vorba despre biblioteca publică,
chiar dacă are capital integral privat,
care este recunoscută de către Minis-
terul Culturii”.

În instanţă, 
Dumnezeu cu mila

Din păcate, justiţia s-a
dovedit a fi  total incoerentă în acest
caz. Judecătorii de la diferite instanţe
iau decizii total diferite, interpretând
subiectiv documentele depuse la dosar

de o parte sau alta. Dincolo de as-
pectele juridice, magistraţii nu au ţinut
cont că,  prin hotărârea luată, distrug
o instituţie de cultură. Pe fond, Jude-
catoria Sibiu susţine că “din actele de-
puse în cauză,  forma de organizare în
cadrul căreia pârâtul îşi desfăşoară ac-
tivitatea este cea de asociaţie familială
care nu poate fi asimilată noţiunii de
aşezământ socio-cultural. De aceea
apreciem că în cauză nu sunt aplicabile
dispoziţiile art.4 din O.U.G.40/1999
conform căruia imobilele-terenuri şi
construcţii- redobândite de foştii pro-
prietari sau de moştenitorii acestora şi
folosite la data cererii de retrocedare de
unităţi de învăţământ, de aşezăminte
socio-culturale sau de instituţii publice,
proprietarul va încheia, la cererea lo-
catarului, un contract de închiriere pe
o durată de 3 ani”.

În schimb, Tribunalul Sibiu
consideră că “ instanţa de fond a cali-
ficat greşit obiectul cererii, deşi în
considerente reţine că ordonanţa
preşedenţială este cerută de reclamant
pentru a putea solicita autorizaţia de
funcţionare eliberată de Primăria
Sibiu. Deci, obiectul cererii reclaman-
tului nu îl formează obligarea la elib-
erarea de autorizaţie, ci obligarea
pârâţilor la consimţământul necesar
pentru a putea obţine această
autorizaţie de la Primărie. De aceea,
sentinţa primei instanţe a fost
desfiinţată, Judecătoria având
menirea de a califica litigiul dedus
judecăţii, ori în speţă obiectul reţinut
a fost greşit. Cum prima instanţă, în
mod greşit a soluţionat procesul, fără
a intra în cercetarea fondului,
sentinţa atacată va fi desfiinţată şi
cauza trimisa spre rejudecare acestei
instanţe”.

Curtea de Apel revine însă
la termenii deciziei Judecătoriei
Sibiu: “Susţinerea pârâtului (n.r. vic-
tima lui Iohannis) în acest context că
în realitate este un aşezământ cultural
întemeiat doar pe actele de la fila 46
sau 52 din care a rezultat că biblioteca
care se numeste “Biblion” şi are un car-
acter privat iar în anul 2000 nu ar fi re-
alizat venituri impozabile, nu poate fi
luată în considerare, această susţinere
fiind contrazisă de cele înscrise în
autorizaţia menţionată. Pârâtul, fiind
persoană autorizată, nu poate benefi-
cia de prev. art. 4 din O.U.G 40/1999,
potrivit cărora proprietarul imobilului
la cererea chiriaşului să fie obligat să
încheie un nou contract de închiriere
pe o durată de 3 ani tocmai pentru îm-
prejurarea nedemonstrată de pârât că
ar deţine un aşezământ cultural”.

sursa:ancheteonline.ro

PAUL TAXI

0261.862.200
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0762.500.755
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NON 

STOP!

OCH TAXI

În  data de  24.10.2014  de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________
În data de   24.10.2014  de la ora 15:00 la Ca-
binet  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
La Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
______________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
În data de  19.10.2014 de la ora 10:30  la
Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi    între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va
consulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

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

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, com-
petenţă în ecografie abdominală, eco-
grafie vasculară, ecografie tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
_____________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humu-
lesti nr.2 (Cartier Solidaritatii) zilnic  între
orele   8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

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

Dr. Revesz Andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Klaus  Iohannis
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Peste 30 de istorici din Româ-
nia şi Ucraina s-au întâlnit
ieri la Tăşnad cu ocazia celei

de a şasea ediţii a Sesiunii Ştiinţi-
fice Internaţionale “Relaţii ro-
mâno-ucrainene. Istorie şi
Contemporaneitate”, a cărei des-
chidere a avut loc în sala de confe-
rinţe a Staţiunii Balneoclimaterice
din oraş. Pe durata celor două zile
de desfăşurare a acestui simpozion,
considerat de mulţi drept un con-
gres al istoricilor din cele două ţări,
vor fi expuse peste 45 de lucrări şti-
inţifice.

Un adevărat congres
al istoricilor

Ediţia din acest an a Sesiu-
nii Ştiinţifice Internaţionale “Relaţii
româno-ucrainene. Istorie şi Con-
temporaneitate” se desfăşoară în ca-
drul proiectului transfrontalier
“Cooperare instituţională interac-
tivă. Istorie, tradiţii şi cultură fără
frontiere” al cărui lider este Muzeul
Judeţean Satu Mare, şi care este im-
plementat în parteneriat cu Univer-
sitatea Naţională Ujgorod din
Ucraina în asociere cu Filiala Satu
Mare a Uniunii Ucrainenilor din
România şi Muzeul Regional din
Ivano-Frankvisk. La festivitatea de
deschidere a sesiunii ştiinţifice au
fost prezenţi ministrul-consilier, ad-
junctul şefului misiunii diplomatice,
consulul general al României la Cer-
năuţi, Ionel Ivan, ministrul extraor-
dinar şi plenipotenţiar al Ambasadei
Ucrainei la Bucureşti, dr. Teofil Ren-
diuk, prefectul Eugeniu Avram, pri-
marul oraşului Tăşnad, Vasile
Mitraşca, precum şi circa 30 de istorici
cadre universitare din cele două ţări. 

Managerul de proiect, Da-
niela Bâlu, a spus în cuvântul său de
deschidere că între Muzeul Judeţean
Satu Mare şi Ucraina există o cola-
borare de mai bine 20 de ani, în
urma căreia a rezultat o serie de ac-
ţiuni comune care au dus la apropie-
rea dintre cele două popoare şi la

prezentarea şi promovarea culturii
din cele două ţări. Aceasta a mai afir-
mat că se aşteaptă ca în cadrul sim-
pozionului care se desfăşoară la
Tăşnad să se lege şi mai multe prie-
tenii între sătmăreni şi ucraineni.

Prefectul Eugeniu Avram
a apreciat faptul că oraşul gazdă al
acestui important eveniment este
Tăşnadul, adăugând că în actualul
context politic se dovedeşte faptul
că cultura şi tradiţiile reprezintă
liantul care uneşte popoarele. “Sunt
convins că în cadrul acestui simpo-
zion va fi consolidat parteneriatul
care există de mai bine de două de-
cenii între poporul român şi cel
ucrainean. În calitatea mea de pre-
fect al judeţului Satu Mare, îmi ex-
prim gratitudinea faţă de
participanţii la acest important eve-
niment, felicit organizatorii şi urez
succes desfăşurării lucrărilor simpo-
zionului”, a mai spus prefectul
Avram.

Consulul general al Ro-
mâniei la Cernăuţi, Ionel Ivan, a
apreciat organizarea acestui simpo-
zion ştiinţific, iar ministrul extraor-
dinar şi plenipotenţiar al
Ambasadei Ucrainei la Bucureşti,
dr. Teofil Rendiuk, s-a arătat încân-
tat de organizarea sesiunii ştinţifice,
adăugând că, de fapt, se poate
spune că este un adevărat congres al
istoricilor din România şi Ucraina. 

Primarul Vasile Mitraşca a
afirmat că este o onoare şi o cinste
ca oraşul Tăşnad să fie gazda acestui
important eveniment, afirmând că
prin acest fel este promovată Staţiu-
nea Balneoclimaterică şi speră ca în
urma acestei întâlniri să fie legate
colaborări în toate sferele de activi-
tate. 

Simpozion maraton
Simpozionul se desfăşoară

pe parcursul a două zile, fiind pre-

zentate, în total, 46 de lucrări ştiin-
ţifice istorice de către circa 30 de is-
torici şi profesori universitari. Ieri,
în cadrul lucrărilor în plen, au fost
prezentate nouă astfel de lucrări,
după care a urmat lansarea  cărţilor
“C. Brâncoveanu şi I. Mazepa. Pa-
gini inedite de istorie. În memoria
remarcabilului domnitor al Munte-
niei Constantin Brâncoveanu şi
ilustrului hatman al Ucrainei, Ivan
Mazepa”, respectiv “Hatmanul
Ucrainei Pylyp Orlyk: căile moldo-
române”, scrise de dr.Teofil Ren-
diuk.

După amiază, sesiunea a
continuat cu prezentarea lucrărilor
pe secţiuni, 11 dintre acestea fiind
prezentate la secţiunea întâi şi nouă
la cea de a doua secţiune. Lucrările
pe secţiuni vor continua azi, cu pre-
zentarea a 17 lucrări. Printre cei
care au expus lucrări pot fi enume-
raţi prorectorul Universității
Babeş-Bolyai Cluj Napoca, prof.

univ. dr. Rudolf Gräf, prorectorul
Universității de Stat “Universitatea
Națională Ujgorod”, prof. univ. dr.
Fedir Shandor, decanul
Universității de Stat ”Universitatea
Națională Ujgorod”, prof. univ. dr.
Ivan Vovkanych, preşedintele Uni-
unii Ucrainenilor din România, fi-
liala Satu Mare, Mihai Macioca şi
alţii. Simpozionul va lua sfârşit azi.

Implementarea proiectu-
lui “Cooperare instituţională inte-
ractivă. Istorie, tradiţii şi cultură
fără frontiere” se va desfăşura în pe-
rioada 31.12.2013 – 31.08.2015.
Echipa de proiect română este for-
mată din dr. Daniela Bălu, dr. Vio-
rel Ciubotă, Diana Kinces, Carmen
Vancea, Brăduţ Popdan, Simona
Alexiu şi Ioana Aranioş, iar echipa
de proiect a Ucrainei este formată
din: dr. Ivan Vovkanych, drd. Ok-
sana Svyezhentseva, drd. Vitaly An-
dreyko, Mikor Oleksandra şi
Natalia Lytvyn.

FLORIN DURA

Istorici din România şi Ucraina, reuniţi
la Tăşnad
8 Peste 45 de lucrări au fost expuse în cadrul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale “Relaţii româno-ucrainene.
Istorie şi Contemporaneitate”

EVENIMENT. Sesiunea ştiinţifică de la Tăşnad consolidează relaţiile dintre români şi ucraineni

Aflat la volanul unui auto-
turism, un şofer aflat în stare de
ebrietate a provocat, miercuri seara,
un accident de circulaţie pe bulevar-
dul Henri Coandă din municipiul
Satu Mare în care au mai fost impli-
cate alte două autovehicule. În urma
verificărilor efectuate de poliţiştii
rutieri ajunşi la locul producerii ac-
cidentului, aceştia au stabilit că Ioan
N., în timp ce conducea autoturis-
mul marca Volkswagen, pe fondul
nepăstrării unei distanţe corespun-
zătoare în mers, a intrat în coliziune
din spate cu autoturismul marca
Dacia, care circula regulamentar,
proiectându-l pe acesta pe sensul
opus de circulaţie unde a intrat în
coliziune cu semiremorca marca
Schmitz, tractată de autotractorul

marca Mercedes, care circula regu-
lamentar din sens opus. În urma
evenimentului nu au rezultat vic-
time omeneşti ci doar avarierea au-
tovehiculelor implicate.
Conducătorii celor trei autovehi-
cule au fost testaţi cu aparatul etilo-
test, în cazul bărbatului care a
provocat evenimentul aparatul a in-
dicat o concentraţie de 1,08 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, iar în cazul
celorlalţi doi rezultatele fiind nega-
tive. Lui Ioan N. i-au fost recoltate
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei. Şoferul vino-
vat este cercetat pentru conducere
sub influenţa băuturilor alcoolice.

Un alt accident s-a produs
miercuri seara în Supuru de Jos
unde un adolescent în vârstă de 16

ani a traversat strada prin loc neper-
mis şi fără să se asigure, fiind acci-
dentat de autoturismul marca
Citroen condus regulamentar de
către Alexandra A., în vârstă de 30
de ani, din judeţul Sălaj. În urma

impactului a rezultat rănirea uşoară
a adolescentului, care a fost trans-
portat la Spitalul Judeţean Satu
Mare, în vederea acordării de îngri-
jiri medicale. 

Pavel Prodaniuc 

Hoţ condamnat,
prins la Satu Mare

Poliţiştii din cadrul Birou-
lui de Investigaţii Criminale au
identificat miercuri, în urma ac-
tivităţilor specifice desfăşurate,
un sătmărean în vârstă de 46 de
ani, dat în urmărire naţională.
Pe numele acestuia a fost emis
un mandat de executare a pe-
depsei cu închisoarea de către
Judecătoria Satu Mare, având de
executat 3 ani de închisoare pen-
tru comiterea infracţiunii de
furt calificat. Robert T. a fost în-
carcerat în arestul Inspectoratu-
lui de Poliţie Judeţean (IPJ)
Satu Mare şi urmează a fi trans-
ferat în penitenciar unde îşi va
ispăşi pedeapsa. 

Pavel Prodaniuc 

Accident produs de un şofer băut
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Noua aripă a secţiei de Interne
a fost inaugurată ieri la Spi-
talul Vechi, realizată în urma

unei investiţii de 370.000 lei, finan-
ţată de Consiliul Judeţean Satu Mare.
Aceasta cuprinde două comparti-
mente noi, unul de Reumatologie,
respectiv unul de Endocrinologie. La
inaugurare au fost prezenţi preşedin-
tele Consiliului Judeţean, Adrian
Ştef, vicepreşedinţii Mircea Govor şi
Rudolf Riedl, subprefectul Altfatter
Tamas, managerul Spitalului Jude-
ţean, Erica Venemozer, directorul
medical Paula Mare, şeful secţiei de
Interne, Luminiţa Ardelean, alături
de cadrele medicale ale acestei secţii.

Spitalele, reabilitate
până la finalul manda-
tului

După tăierea panglicii inau-
gurale, managerul Erica Venemozer a
arătat că, după nouă luni, s-a reuşit re-
deschiderea aripii din corpul B a secţiei
de Interne. Procesul a durat atâta din
cauza necesităţii obţinerii avizului de la
Ministerul Sănătăţii. Aripa redeschisă
cuprinde două compartimente noi,
respectiv de reumatologie şi de endo-
crinologie. Lucrările de amenajare, în
valoare de 370.000 lei plus TVA, au
fost suportate de Consiliul Judeţean
Satu Mare, a arătat managerul Spitalu-
lui Judeţean, Erica Venemozer.

Preşedintele Adrian Ştef a
declarat că, începând din 2012, siste-
mul de sănătate a devenit o prioritate
pentru conducerea Consiliului Jude-
ţean. “Avem în 2012 şapte secţii: Car-
diologie, Chirurgie cardio-vasculară,
Ortopedie, Radiologie, Chirurgie,
Chirurgie infantilă, Pediatrie la Tăş-
nad, precum şi Computerul Tomograf.
În 2013 cinci secţii: Psihiatrie cronici -
parter, locaţia 2, Bloc operator Orto-
pedie - etaj 2, locaţia 1, Gastroentero-
logie - etajul 4, locaţia 1, Interne - etaj
3, locaţia 2, Dermatologie - etajul 1, lif-
turile, sistem de încălzire la Spitalul Ju-
deţean, Ambulatoriul de pe Gheorghe
Lazăr, modernizarea Ambulatoriului
de la Negreşti, iar în prezent încă se lu-
crează la secţia Obstetrică- Ginecolo-

gie, la Neonatologie, Chirurgie, la lo-
caţia 2 la Medicină Legală. Ambulato-
riul îl vom finaliza integral în 25
octombrie, Pediatrie - sala terapie şi re-
cuperare pentru copii cu dizabilităţi,
singura sală de terapie dintr-un spital
cronic din Transilvania”, a declarat Ştef.
“Se vede clar grija Consiliului Judeţean
pentru sistemul de sănătate. Urmărim
satisfacţia sătmăreanului căruia, prin
reabilitarea spitalelor, încercăm să-i ofe-
rim condiţii hoteliere de nivel euro-
pean, dar ne interesează şi modul în
care cadrele medicale reuşesc să-şi des-
făşoare activitatea, în condiţii de lucru
frumoase şi curate. Eu cred că până la
finalul mandatului, conducerea actuală
a Consiliului Judeţean va putea să pre-
zinte spitalele reabilitate”, a adăugat
preşedintele Consiliului Judeţean Satu
Mare.

Obiective ambiţioase
pentru sistemul de 
sănătate

Vicepreşedintele Rudolf

Riedl şi-a exprimat convingerea că in-
vestiţia va fi benefică atât pentru pa-
cienţi cât şi pentru cadrele medicale.
“Este o mare bucurie pentru noi. Spe-
răm că această bucurie se va simţi şi în
rândul personalului care va munci în
alte condiţii faţă de cele în care a mun-
cit până în prezent, dar şi al pacienţi-
lor, care vor fi mai mulţumiţi de
modul în care au fost trataţi în acest
spital”, a declarat Riedl.

Vicepreşedintele Mircea
Govor a mulţumit cadrelor medi-
cale de la Interne pentru că au ac-
ceptat să se mute în această locaţie.
“Mă bucur că sunt împreună cu tot
colectivul de la secţia de Interne, că-
rora le mulţumesc pentru tot ce au
făcut şi pentru că au acceptat să se
mute în această locaţie. Personal am
fost martor la acel eveniment, ne-
plăcut pentru toţi. După ce am re-
zolvat problema cea mai
importantă, renovarea secţiei, sper
să vă facă plăcere să lucraţi aici, iar
pacienţii să beneficieze de condiţii
civilizate”, a declarat Govor.

Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean a prezentat obiectivele
pe care vrea să le realizeze în siste-
mul de sănătate până la finalul man-
datului. “Amintea preşedintele ceea
ce am făcut noi în ultimii doi ani.
Sunt realizări pe care sătmărenii le-
au aşteptat de la Revoluţie încoace.
În ultimii doi ani, am făcut mai
mult decât s-a făcut în ultimii 25 de
ani. Este un prim pas numai, căci vă
asigur şi sper că în următorii doi ani
cât mai avem până la finalul manda-
tului, să reuşim să mansardăm am-
bulatoriul la Spitalul Judeţean de
Urgenţă şi să facem corpul nou de
clădire, care va fi o realizare de ex-
cepţie, după părerea mea. Astfel,
vom putea să oferim condiţii civili-
zate tuturor pacienţilor din judeţul
Satu Mare. Mai am eu un of, care să
se realizeze în cel mai scurt timp, să
reuşim să mutăm secţia de Neurolo-
gie de la Spitalul Vechi la Spitalul
Judeţean de Urgenţă, pentru că aşa
este normal. Se vede că în perioada
de când Consiliul Judeţean coordo-
nează activitatea sistemului de Sănă-
tate s-au făcut foarte multe

schimbări. Am obţinut aici, la secţia
de Interne, un compartiment de
reumatologie şi de endocrinologie.
N-a fost un lucru uşor, dar totul e
bine când se termină cu bine”, a de-
clarat Mircea Govor.

O investiţie benefică
pentru sătmăreni

Subprefectul Altfatter a
apreciat investiţia inaugurată ieri.
“Consider că este o investiţie bine-
venită, benefică atât pentru pa-
cienţi, cât şi pentru medici, care vor
avea de acum nişte condiţii deose-
bite pentru a munci. Aş dori să feli-
cit conducerea Consiliului Judeţean
pentru investiţie şi, totodată, con-
ducerea Spitalului Judeţean, pentru
modul în care a realizat investiţia”, a
declarat subprefectul Alfatter.

Directorul medical Paula
Mare a prezentat noile specializări
ale Spitalului Judeţean. “Am reuşit
să aducem specializări noi, care erau
foarte solicitate de locuitorii jude-
ţului Satu Mare şi pentru care de
multe ori erau nevoiţi să se depla-
seze la Cluj. În cazul acestei Reuma-
tologii, ni s-a cerut sprijinul de către
conducerea Spitalului de Reumato-
logie din Cluj, întrucât 35-40% din
populaţia care i se adresează provine
din Satu Mare. Acum avem şi un ca-
binet nou de hematologie la nivelul
Ambulatoriului”, a declarat Paula
Mare.

Şeful secţiei de Interne,
medicul Luminiţa Ardelean, a mul-
ţumit conducerii Consiliului Jude-
ţean pentru sprijinul acordat.
“Într-adevăr, am trecut prin mo-
mente foarte grele prin mutarea sec-
ţiei. Vreau să mulţumesc conducerii
Consiliului Judeţean, a Spitalului
Judeţean pentru ajutorul acordat,
pentru că nu s-au supărat pentru
numeroasele referate şi nemulţumiri
pe care le-am prezentat, respectiv
pentru că am reuşit să ajungem în
această etapă. Din cele 75 de paturi
ale secţiei de Interne, în aripa inau-
gurată ieri există nouă paturi pentru
Interne, zece paturi pentru Reuma-
tologie şi cinci paturi pentru Endo-
crinologie”.

SZASZ LORAND

Compartimente noi la secţia de Interne
8 În noua aripă a secţiei de Interne, inaugurată ieri la Spitalul Vechi, funcţionează un compartiment de
Reumatologie şi unul de Endocrinologie

REALIZĂRI. Conducerea CJ Satu Mare continuă investiţiile în sistemul de sănătate

Pacienţii vor beneficia de condiţii moderne de spitalizare



Actualitatea sătmăreană 6/ Vineri, 17 octombrie 2014Gazeta de Nord-Vest

Pasagerii care circulau mier-
curi cu trenul pe direcţia
Satu Mare - Halmeu au fost

la un pas de dezastru. Şi asta după
ce un angajat al Căilor Ferate Ro-
mâne (CFR) a observat că la trece-
rea la nivel cu cale ferată fără
barieră a drumului DJ 194 C Botiz
linia a fost compromisă. După ce a
solicitat de urgenţă intervenţia po-
liţiei, traficul feroviar şi traficul ru-
tier a fost deviat pe o linie
secundară, în timp ce problema a
fost remediată. 

Un muncitor feroviar care
manipulează dispozitivele de acţio-
nare a acelor de macaz și asigură în-
treţinerea acestora a sesizat miercuri,
la trecerea la nivel cu cale ferată fără
barieră a drumului DJ 194 C Botiz,
că firul de cale ferată de pe partea
dreaptă a sensului de mers Satu
Mare - Halmeu era torsionat spre in-
terior. Pentru a se lua măsurile de ur-
genţă, acarul a sesizat organele în
drept. “La data de 15 octombrie a.c,
ora 16.45, acarul Eugen P. a sesizat
poliţiștilor faptul că în urmă cu o ju-
mătate de oră, la trecerea la nivel cu
cale ferată fără barieră a drumului
DJ 194 C Botiz, la punerea în miș-
care a semnalului pentru trenul care

circula din direcţia Satu Mare în di-
recţia Halmeu, a observat că firul de
cale ferată de pe partea dreaptă a sen-
sului de mers Satu Mare - Halmeu
era torsionat spre interior, pe o dis-
tanţă de aproximativ 3 metri. 

Traficul feroviar a fost de-
viat pe o linie secundară, iar traficul
rutier a fost închis și redirecţionat
spre municipiul Satu Mare, în inter-
valul 19.30 - 22.50, timp în care an-
gajaţii SNCFR au înlocuit firul

afectat de cale ferată cu un alt
cupon”, se arată într-un comunicat
de presă remis de Inspectoratul Ju-
deţean de Poliţie (IJP) Satu Mare.
La finalizarea  lucrărilor efectuate
traficul rutier și cel feroviar au fost

reluate fără a fi înregistrate eveni-
mente deosebite. Se efectuează cer-
cetări în vederea stabilirii
împrejurărilor în care a avut loc in-
cidentul și a cauzei producerii aces-
tuia.

CIPRIAN BÂTEA

Trenul Satu Mare - Halmeu, la un pas
de dezastru
8 Un angajat al CFR a observat că linia ferată a fost compromisă, traficul fiind deviat pe o linie secundară

PERICOL. Torsionarea firelor de cale ferată putea determina un grav accident feroviar

Arhiereul vicar al Mara-
mureșului și Sătmarului, PS Iustin
Sigheteanul, se va afla duminică în
judeţul Satu Mare. Cu această oca-
zie, Preasfinţia Sa va resfinţi Biserica
“Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril”
din Parohia Medieșu Aurit, care a
fost zidită din piatră în timpul păs-
toririi preotului Petru Doboș, pe
cheltuiala sătenilor. Biserica este târ-
nosită la 25 august 1929 de către
episcopul Iuliu Hossu. Preotul Va-
sile Chesei slujește în Parohia Me-
dieșu Aurit începând cu data de 1
iulie 1994. PS Iustin Sigheteanul va

începe slujba de sfinţire la ora 09.30,
după care va urma o Liturghie Ar-
hierească oficiată de un sobor de
preoţi și diaconi, în frunte cu proto-
popul de Satu Mare, Ioan Socolan și
de preotul paroh Vasile Chesei. Tot
duminică, începând cu ora 16.00,
Preasfinţia Sa va târnosi Biserica din
Filia Mujdeni, Parohia Livada. Cu
această ocazie, preoţii parohi Vasile
Chesei și Virgil Ioan Pop și Consi-
liile Parohiale îi invită pe credincioși
să ia parte la aceste slujbe înălţă-
toare.

Pavel Prodaniuc

PS Iustin Sigheteanul va sfinţi Bisericile din Medieş
şi Mujdeni

La Galeria de Arte Plastice a
Consiliului Judeţean Satu Mare s-a
desfășurat ieri vernisajul expoziţiei de
pictură a artiștilor plastici Giorgiana
Păduraru din Satu Mare, Maria Sabău
și Vasile Sabău, ambii din Tășnad. La
eveniment au participat directorul
Şcolii de Arte Satu Mare, Florin Pop,
alături de conducerea Asociaţiei Artiș-
tilor Plastici (AAP) Satu Mare, repre-
zentată de președintele Gergely Csaba,
prim-vicepreședintele Ştefan Tillinger
și prim-vicepreședintele Monica Ke-
resteszi, alţi membri ai asociaţiei, ală-
turi de prietenii expozanţilor. Cei trei
artiști plastici sunt autodidacţi și s-au
înscris recent în cadrul asociaţiei. Sti-
lurile expozanţilor sunt acrylul, acua-
relă, ulei și pastel.  Temele preferate ale
celor trei pictori sunt peisaje, portrete,

teme abstracte, compoziţii non-figu-
rative, iar în cazul Giorgianei Pădu-
raru, inspirată de fiul ei, pictează și
pinata pentru petrecerile copiilor, co-
ifuri, mape, farfurii, pahare. Programul
cultural  a fost asigurat de Briana Tri-

pon la pian, cursanta Şcolii de Arte
Satu Mare, din clasa profesoarei Csen-
des Iudit. Expoziţia va putea fi vizitată
până în data de 19 noiembrie anul cu-
rent.

Pavel Prodaniuc 

Expoziţia a trei pictori vernisată la Consiliul Judeţean
Ziua Mondială a Sănătății

a fost marcată de copilașii de la
grădinița „Dumbrava Minunată”
într-un mod mai inedit. Grădina-
rii, ajutați de un grup de elevi de la
Colegiul Economic „Gheorghe
Dragoș”, au făcut gem de gutui
într-un cazan tradițional pe care
grădinița l-a luat în urmă cu câțiva
ani din fonduri europene.
Acțiunea, care datează de anul tre-
cut, face parte din parteneriatul
educațional interșcolar „Să ne păs-
trăm tradițiile”. Anul trecut, copii
de la grădiniță s-au deplasat la Co-
legiul „Gheorghe Dragoș” acolo
unde au asistat la o șezătoare
tradițională, au cântat, au dansat,
iar anul acesta a venit rândul licee-
nilor să-i viziteze pe grădinari.

Cei mari, împreună cu cei

mici au pregătit gutuile pe care le-
au spălat, le-au curățat, le-au tăiat
și apoi le-au pus în cazan, iar la
final s-au bucurat de gustul deli-
cios al gemului de gutui. „Sperăm
să fie o activitate care să fie de bun
augur, care să tragă un semnal de
alarmă că totuși, tradițiile, în ciuda
tuturor lucrurilor noi și inedite
din societatea actuală, trebuie păs-
trate pentru că aduce ceva
tradițional și bio. Cu toții căutăm
tradiția și ne bucurăm de ea când
o găsim în noutate”, a spus directo-
rul grădiniței „Dumbrava Minu-
nată”, Nicoleta Mihali.
Coordonatoarea acestei acțiuni a
fost Nicoleta Gale, iar responsabile
de acțiune, educatoarele Florica
Dobran și Ligia Aliman.

Pavel Prodaniuc

Ziua Mondială a Sănătăţii sărbătorită
la Grădiniţa “Dumbrava Minunată”
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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.

La expirarea termenului de 45 de
zile care a permis migraţia ale-
şilor locali fără ca aceştia să îşi

piardă mandatul, PSD Satu Mare şi-a
întărit rândurile cu 43 de aleşi locali
din alte partide, se arată într-un cen-
tralizator al Organizaţiei Judeţene
Satu Mare a PSD remis ieri redacţiei.
Au aderat la social-democraţi un con-
silier judeţean, doi primari, patru vi-
ceprimari şi 36 de consilieri locali din
judeţul nostru aleşi pe listele altor par-
tide politice. 

Trecerea consilierului judeţean
Alexandru Horvat, fostul preşedinte al
Organizaţiei Judeţene Satu Mare a
PPDD la PSD a fost anunţată în ultima
şedinţă de Consiliu Judeţean de către li-
derul social-democraţilor sătmăreni,
Mircea Govor. Au mai trecut la PSD pri-
marii democrat-liberali din comunele
Terebeşti şi Homoroade, Mariana Avor-
niciţii şi Simion Ardelean. Patru vicepri-
mari au îngroşat rândurile
social-democraţilor sătmăreni: Ionuţ
Tătar (PDL) din Homoroade, Tibor
Balog (PPDD) din Acâş, Dumitru Tă-
măşan (PNL) din Socond, Gavril Şimon
(PDL) din Pomi.

De asemenea, au trecut la PSD
36 de consilieri locali din judeţul Satu
Mare. Îi prezentăm în ordinea din cen-
tralizatorul remis redacţiei: Emil Pomian
(PPDD) din Ardud, Anton Banc
(PPDD) din Crucişor, Ioan Blidar
(PNL) din Bogdand, Vasile Dărăban

(PNL) din Apa, Sandu Donca (PDL)
din Păuleşti, Romeo Mihai Horincar
(PPDD) din Hodod, Virgil Boconcios
(PNL) din Căuaş, Dezideriu Gal
(PPDD) din Căuaş, Florina Moza
(PPDD) din Supur, Maria Czigler
(PDL) din Supur, Viorel Rob (PPDD)
din Beltiug, Florin Ionel Ghîţ (PPDD)
din Homoroade, Dorel Domuţa
(PPDD) din Homoroade, Ioan Ciocan
(PPDD) din Negreşti Oaş, Alexandru
Attila Palincaş (PPDD) din Acâş, Ioan
Talpoş (PPDD) din Turţ, Dumitru Fi-
limon (PPDD) din Turţ, Ovidiu Vasile
Mugur (PPDD) din Pomi, Aurel Cor-
neanu (PDL) din Craidorolţ, Alexandru
Pop (PNL) din Craidorolţ, Dumitru

Sinculici (Partidul Verde) din Certeze,
Gheorghe Moiş (independent) din Cer-
teze, Andrei Blaga (PDL) din Homo-
roade, Ioan Domuţa (PDL) din
Homoroade, Gherasim Boncuţ (PDL)
din Homoroade, Gavril Stelian Negrea
(PDL) din Valea Vinului, Grigore
Bodan (PPDD) din Halmeu, Petre
Moisa (PDL) din Negreşti Oaş, Ioan
Sarca (PDL) din Negreşti Oaş, Ioan
Gambra (UNPR) din Negreşti Oaş,
Maria Călinescu (PNL) din Terebeşti,
Augustin Pop (PDL) din Terebeşti, Ioan
Stan (PDL) din Terebeşti, Ioan Aniţaş
(independent) din Pomi, Miklos Koko
(PDL) din Gherţa Mică, Nicolae
Ştrango (PNL) din Gherţa Mică.

PSD Satu Mare s-a întărit cu 43 de aleşi locali
8 Au trecut la PSD un consilier judeţean, doi primari, patru viceprimari şi 36 de consilieri locali

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.

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

SzaSz lorand

S.C. TROTA România
s.r.l. organizeazá interviuri la biroul
din Cluj, str. Baladei 2 A, pentru a selec-
tiona tineri soferi profesionisti cu cate-
goriile C + E, cu cel putin 2 ani de
experientá demonstrabilá pe camion ar-
ticulat TIR (cap tractor cu semire-
morcá). Se lucreazá numai în echipaj,
pentru efectuarea de transporturi frigo-
rifice în Comunitatea Europeaná. Dupá
fiecare 2 luni pe comunitate, se dá o sáp-
támîná de concediu, firma asigurînd
transportul cu avionul, dus si întors. Se
asigurá un minim între salarul de bazá si
diurne, care depinde de categoria profe-
sionalá si de vechimea în firmá si care
porneste de la 1550€/luná. Solicitantii
selectati vor sustine o probá practicá
pentru a se valora capacitatea profesio-
nalá.
Informatii la tel. 0740295418, numai
dupá trimiterea unui CV si copii de pe
documentele de mai jos, la
soferitir@trota.ro:
- Buletin - Paşaport - Permis de condu-
cere  - Cartela tahograf - Atestat de
marfă
- Caziere judiciar şi auto  - Caracterizare
de la ultimul loc de muncă

A se abţine toţi cei ce nu în-
trunesc condiţiile mai sus arătate.

După ce marţi seara şi mier-
curi dimineaţa au ajuns la Urgenţe 14
persoane intoxicate cu ciuperci, încă
şapte persoane din judeţ au ajuns ieri
la spital după ce au consumat ciuperci
otrăvite. Directorul medical al Spita-
lului Judeţean, Paula Mare, a declarat
că trei persoane sunt din Cărăşeu, din
care un cuplu soţ-soţie, două sunt din
Satu Mare, una este din Călineşti Oaş
şi una are domiciliul în Cluj dar se
afla la Satu Mare. Dintre cele şapte
persoane, şase au fost lăsate acasă pri-
mind un tratament la domiciliu, iar

una a fost internată la Secţia Terapie
Intensivă, fiind intubată. 

Astfel, în cele trei zile nu-
mărul persoanelor care au ajuns la
spital după ce au consumat ciuperci
otrăvite a ajuns la 21, după ce pe tot
parcursul anului trecut 20 de sătmă-
reni s-au aflat în această situaţie. Di-
recţia de Sănătate Publică (DSP)
Satu Mare face un apel populaţiei să
nu mai consume ciuperci culese la în-
tâmplare sau cumpărate din locuri
neautorizate. “Deoarece nu se poate
realiza controlarea tuturor vânzători-

lor de ciuperci de la piaţă şi de pe
marginea şoselelor, vă sfătuim să con-
sumaţi doar ciuperci cultivate sau
conserve de ciuperci, şi nu cele culese
în pădure şi pe câmp. Dacă o per-
soană alege totuşi să consume ciu-
perci de pădure, o face pe propria
răspundere. În caz că observă apariţia
semnelor de boală la câteva ore după
consum (stare de rău, greţuri, dureri
de burtă etc.), să se prezinte urgent la
medic”, se arată într-un comunicat de
presă remis de DSP. 

Florin Dura

CONSOLIDARE. PSD şi-a întărit poziţia în Satu Mare

Creşte numărul intoxicaţilor cu ciuperci
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

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

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

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

PReţuRi
PRoMoţionale !!!

Relaţii la  

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTALON DESERT GRATUIT!
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Întreaga viață vremelnică este o
luptă neîncetată cu noi înşine,
cu firea noastră înclinată spre

păcat, cu diavolul care ne ispiteşte la
fiecare pas, cu neajunsurile acestei
lumi, cu stresul generator de boli,
care caracterizează societatea con-
temporană. Existența umană este
presărată cu bucurii şi împliniri, dar
şi cu necazuri şi insuccese. Însă, în
pofida tuturor dificultăților pe care
le întâmpinăm, Domnul Iisus Hris-
tos ne adresează un îndemn mângâ-
ietor: „În lume necazuri veți avea,
dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea!”
(Ioan XVI; 33). De aici deducem
următoarea realitate: încercările, is-
pitele sunt inerente vieții omului.
Părintele Evagrie Monahul, ca o
consecință a vastei sale experiențe
duhovniceşti, remarca faptul că „cel
ce rabdă necazurile va ajunge la bu-
curii şi cel ce stăruie în cele neplă-
cute nu va fi lipsit nici de cele
plăcute”, ceea ce înseamnă că doar
prin ispite/încercări ne vom mân-
tui, întrucât „nu este un alt drum
spre viață şi spre adevărata pace
lăuntrică decât drumul sfintei cruci
şi al răstignirii zilnice”, spune Toma
de Kempis.

Trebuie să facem o preci-
zare extrem de importantă: nu
Dumnezeu este Cel Care ne
ispiteşte, ci diavolul, care „umblă,
răcnind ca un leu, căutând pe cine
să înghită” (I Petru V; 8). Dumne-
zeu permite sau îngăduie să fim
ispitiți. Prin urmare, în cadrul rugă-
ciunii „Tatăl nostru”, cuvintele „şi
nu ne duce pe noi în ispită” trebuie
interpretate în următorul sens: „şi
nu ne lăsa pe noi în ispită”. Pe de o
parte ne rugăm ca Dumnezeu să nu
îngăduie să fim încercați peste pute-
rea noastră, iar pe de altă parte Îi
cerem Domnului să nu ne pără-
sească în timpul ispitei, dacă aceasta
totuşi vine. 

Diavolul ne amăgeşte dacă
noi îi permitem; el ne trimite mo-
meala, iar noi o putem accepta sau
o putem respinge. El ne învinge
numai dacă sugestia lui coincide cu
voința noastră liberă şi cu alegerea

noastră. Aşadar, diavolul nu se im-
pune; el face doar propunerea, nouă
revenindu-ne decizia şi responsabi-
litatea ei. Acest lucru se petrece în
virtutea libertății de voință cu care
suntem înzestrați. 

În altă ordine de idei, un
necaz poate fi învins prin voința
omului şi prin puterea lui Dumne-
zeu. Unele încercări sunt trimise ca
pedeapsă pentru păcatele săvârşite,
având ca scop îndreptarea noastră.
Alte probleme vin pentru a ne testa
încrederea în Dumnezeu, dragostea
noastră față de El şi statornicia în
credință, potrivit exemplului pe care
ni-l oferă Iov. Fiecare creştin îşi are
crucea sa, mai grea sau mai uşoară,
pe care o poartă cu răbdare până la
capăt. A-ți purta crucea înseamnă a-
L urma pe Hristos. A abandona
lupta prin deznădejde înseamnă a
fugi de Împărăția Cerurilor. Iisus S-
a urcat la cer după ce a fost răstignit,
demonstrându-ne că nu putem
ajunge în Rai fără a ne purta în prea-
labil crucea, care e dată în conformi-
tate cu puterea fiecăruia. Dacă
Dumnezeu permite să fim încercați,
El ne oferă şi răbdarea de a învinge
necazul sau boala. O nenorocire ne
învață să ne rugăm, iar rugăciunea
ne uşurează suferința. 

De asemenea, putem
afirma că necazul îndeplineşte un
dublu rol: pedagogic şi terapeutic.

Ne trezeşte conştiința adormită în
păcate şi ne arată modul în care ne
putem reapropia de Dumnezeu, pe
Care L-am uitat şi L-am părăsit în
clipele în care eram fericiți; ne vin-
decă şi ne eliberează sufletul din
robia patimilor, a păcatelor. Păcatul,
care presupune excesul (de mâncare,
băutură, desfrâu etc.) ne contami-
nează în egală măsură sufletul şi tru-
pul, fiindcă ne îndepărtează de
Dumnezeu şi ne conduce la boală.
Fiind necăjiți, ne aducem aminte că
există un Dumnezeu bun, Care ne
aşteaptă oricând cu brațele deschise
în biserica Sa, Care ne asigură că ni-
ciodată nu este prea târziu pentru a
efectua o schimbare în bine a ființei
noastre. Dacă ajungem să simțim iu-
birea, bunătatea, iertarea şi puterea
Domnului, să nu-L mai părăsim ni-
ciodată. O viață trăită cu Dumne-
zeu pe pământ, ne asigură o veşnicie
fericită. 

Fiecare încercare ne arată
calea spre Dumnezeu, ne aduce în
intimitatea Lui. Adesea, pe Dumne-
zeu Îl cunoaştem mai bine printre
lacrimi, în rugăciune, în dialog di-
rect cu El, momente în care suntem
sinceri şi în care speranța este mai
aprinsă decât oricând. Slab în
aparență, omul devine puternic prin
colaborarea sa cu Părintele cerului
şi al pământului. 

Doresc să închei prin cu-
vintele Sfântului Vasile cel Mare,
care au menirea de a argumenta cele
menționate mai sus: “Întreaga viață
prezentă este pentru lucrări şi lupte,
în timp ce cea viitoare este pentru
încoronări şi răsplătiri. Aşadar, dacă
vrei să împărățeşti în lumea viitoare,
să nu doreşti aici plăcere şi cinstire,
iar dacă ai avea necaz în lumea
aceasta din pricina cuvântului, adică
a adevărului, să ştii că vei împărăți
după aceea; căci această răsplată a
fost hotărâtă pentru necazul de aici
în schimbul binelui. Iar dacă, totuşi,
nu vei avea necaz, să nu aştepți co-
roane acolo, pentru că n-ai purtat
aici luptele şi ostenelile care sunt
hotărâte pentru coroane”.

Preot dr. Cristian Boloş

Ce rol au încercările în viața omului? 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

Societatea profesională de insolvenţă
Redresare Lichidare SPRL vinde 

la licitaţie publică sau negociere directă
următoarele bunuri imobile:

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

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

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

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.

Bunurile sunt înscrise în CF, iar acestea se transmit cumpărătorului
libere de orice sarcini.
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Şah
Începe Cupa
Speranţei
CS unio, CS Voinţa şi DJSt
Satu Mare organizează în week-
end Cupa Speranţei la şah.
Competiţia începe azi, cu trei
turnee la start, pentru categoriile
de vârstă 8, 10 şi 12 ani. la
taberele Şcolare va avea loc
această competiţie, taxa de par-
ticipare fiind de 30 de lei, iar ar-
bitrii turneului sunt i.A.
Ciprian-Sorin Muntean, care este
şi directorul turneului, respectiv
Zoltan pall. 

Liga 1 - etapa 11
Azi
iaşi - Botoşani 18:30 look plus
rapid - FC Braşov 21:00 look tV
Sâmbătă
Viitorul - otelul 16:00 look plus
pandurii - tg. Mureş 18:30 look tV
CFr - Dinamo 21:00 look tV
Duminică
CSu Craiova - Chiajna 16:00 look
tV
Mediaş - Astra 18:30 look plus
Steaua - u Cluj 21:00 look tV
Luni
petrolul - Ceahlăul 21:00 look tV

Flash InfoFlash Info
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Doroftei ajunge deseară la Satu mare

Preşedintele Federaţiei
Române de Box, Leonard
Doroftei va ajunge în

această seară la Satu Mare. Aşa
cum am mai anunţat, “Moşul“ va
fi prezent într-o vizită de lucru
care are ca scop resuscitarea boxu-
lui românesc şi implicit cel
sătmărean.

invitaţia de a veni în oraşul
nostru îi aparţine secretarului
Asociaţiei Judeţene de Box şi
preşedintele secţiei de box de la AS
olimpia Căuaş, Florin Mulcuţan.

Doroftei va ajunge în jurul
orei 22.00 la Satu Mare, urmând ca
sâmbătă la 13.30 să fie prezent la in-
augurarea sălii de sport Voinţa, unde
îşi vor desfăşura activitatea pugiliştii,
culturiştii şi karateka din oraş.

Va face o vizită şi la sala de
box unde se antrenează sportivii de
la AS olimpia Căuaş, la subsolul
sălii ecaterina Both. Fostul mare
campion va face şi o baie de mulţime
pe străzile Sătmarului.

Alături de “Moşul“ Do-
roftei delegaţia îi va mai cuprinde pe
Marcel Boboc, membru în Biroul
Federal, dar şi pe multiplul medaliat
la europene şi Mondiale, Valdemar
Cucereanu.

leonard Doroftei se află
pentru prima dată în vizită la Satu
Mare, fiind primul preşedinte de
federaţie de box prezent în oraşul
nostru după 1989.

performanţe de
excepţie

În 1997 Doroftei a devenit
boxer profesionist cu un contract în
Canada. pe 5 ianuarie 2002 a
cucerit titlul de campion mondial
profesionist la categoria semi-
ușoară a versiunii WBA,
învingându-l la puncte pe argentini-
anul raul Horacio Balbi. pe 31 mai,
la București, Doroftei a luptat din
nou împotriva lui Balbi și de data
aceasta românul s-a impus în mod
clar.

A urmat apoi marele meci
dintre el și americanul paul
Spadafora, contând pentru unifi-
carea titlurilor WBA și iBF, la cate-
goria semiușoară. După o luptă
dominată clar de român, cei trei
judecători de ring au luat însă o de-
cizie total greșită, egalitate. Con-
form statisticii totalului de lovituri
care și-au atins ținta, Doroftei a
punctat de 344 de ori, în timp ce
Spadafora numai de 259 de ori. pe
24 octombrie 2003, Doroftei urma
să dispute un meci împotriva
panamezului Miguel Callist.

Meciul a fost anulat însă după ce
românul a depășit greutatea cate-
goriei sale la cântarul oficial. Do-
roftei a pierdut astfel titlul de
campion mondial WBA.

S-a retras după lupta
pierdută împotriva celebrului Ar-
turo Gatti de pe data de 24 iulie,
2004, ce a contat pentru centura
WBA a canadianului de la o cate-
gorie superioară.

pe 23 noiembrie 2012,
leonard Doroftei a devenit noul
președinte al Federației române de
Box înlocuindu-l pe rudel obreja.

DANIEL CHIOREAN

liga 1 la fotbal

SezoNul 2014-2015

se vede la

mega Net &terasa megamega Net &terasa mega
Str. Păuleşti, nr. 11. Rezervări la telefon: 0741.775.253

aMbiaNţă pLăCută

Vă aşteptăm!
pRieteNi

Liga a IV-a Elite
• Sportul Botiz - FC olimpia Satu Mare
ii - s-a jucat ieri
Sâmbătă
• Schwaben Cămin - turul Micula:
Bathory Ș, nagy S, Girați C. observa-
tor: păduraru V.
• Ştiinţa Beltiug - Viitorul Vetiș (14:00
și 16:00): rebegea C, Matei C,
tăbăcaru S. observator: năstruț l.
Duminică
• Someșul oar - luceafărul Decebal:
Mazilu o, neichi S, Costea D. obser-
vator: Ziman C.                   
• talna orașu nou - FC olimpia ii:
Brigadă Maramureș. observator: por C.
• Voinţa Doba - Cetate Ardud: Chiș F,

peter A, iuhasz t. observator: niță D.
• recolta Dorolţ - unirea tășnad:
Dragoș B, pop M, petz e. observator:
torok Z.
• Sportul Botiz stă

Liga a IV-a
SERIA A – Etapa a VIII-a
Duminică
• Arsenal Vetiș – Dacia Medieșu Aurit:
lupcsa Z, Șerbănoiu A, lukacs l. ob-
servator: Foitoș r.
• AS livada – ugocea porumbești:
Chiorean C, tăbăcaru S, Moldovan A.
observator: Ciarnău n.
• Voința lazuri – Someșul Cărășeu:
petreuș G, Anghiuș M, Bura i. observa-
tor: Halici e.

• Someșul odoreu – prietenia Crucișor:
Gavrilescu D, pop C, Matei C. obser-
vator: pașca D.
• Victoria Apa – energia negrești: pop
e, Șuta M, Munteanu D. observator:
Gherasim A.
• Voința Babța – unirea păulești: Hariș
A, Girați C, Man C. observator:
racolța V.
SERIA B – Etapa a IX-a
Duminică
• Stăruința Berveni - Victoria Carei: raț
S, Bauer i, Bauer A. observator: Szabo
i.
• recolta Sanislău  - Crasna Moftinu
Mic: Merkli C, Kallos t, trella Z. ob-
servator: Cionca G.

• Viitorul lucăceni - Victoria petrești:
Bathory Ș, Micaș A, nagy S. observa-
tor: Boc A.
• Vulturii Santău - real Andrid: pop l,
Kopriva t, rad B. observator: pinter A.
• Fortuna Căpleni - olimpia
Domănești: petz i, Miron C, Kopriva Z.
observator: Gerstermaier Ș.
• Frohlich Foieni - unirea pișcolt: Cio-
coi M, Ciceu M, Ardelean V. observa-
tor: Moraru n.
• Kneho urziceni - Schamagosch
Ciumești: Kovacs S, reday A, Moisa F.
observator: rosz Z.

Liga a V-a
Seria A
Duminică
• olimpia Căuaș – Victoria tiream
(12:00): Câmpan M, Miclăuș r, pop r.
observator: Cseh S.
• Crasna Craidorolț – platanul Marna:
Botoș r, Filipan e, toth C. observator:

Meninger i.
• Dacia Supur – AS Ghenci: Câmpan
M, Miclăuș r, pop r. observator: Cseh
S.
• Cheși Hodod – Voința Sătmărel:
Schwartzkopf Z, Horvath l, Hasna M.
observator: Balogh B.
Seria B
Duminică
• unirea Bercu - recolta Dorolț ii: Ko-
vacs A, Koszor G, Szucs n. observator:
Schwarcz o.
• Venus Dumbrava - Înfrățirea tarna
Mare: petruț S, lupcsa A. observator:
Kuki C.
• FC Certeze - Viile Satu Mare: rebegea
C, Buzilă C, turbuț D. observator:
turtureanu i.
• Speranța Halmeu - egri Sasok Agriș:
Chiriloaia A, Cereteu t, Bâlc C. obser-
vator: Stoica V.
• Dari lipău stă

Azi echipa de judo a CSM
Satu Mare se deplasează la iași,
acolo unde sâmbătă respectiv
duminică se va desfășura finala
Campionatului național de seniori
la proba de individual.

Vor face deplasarea la
această competiție şi se vor lupta
pentru medalii pe tatami, următorii
sportivi: Cristian Sereș (60 kg, CS
unio-CSM), remus lazea (66 kg),
eduard nicolaescu (73 kg), Marian
Halas (81 kg), Cristian Bodârlău
(90 kg), lorand Samel (100 kg, CS
unio-CSM) și ovidiu pop (+100
kg). Sportivii sunt antrenați Vasile
Fușle Vasile și terely Mihaly. 

De asemenea, 14 karateka
de la CSM participă în în această
perioadă la Campionatul Mondial
de Karate WuKF pentru copii,
cadeți și juniori. Competiția se
desfășoară în orașul Szczecin (polo-
nia). 

Sportivii de la CSM Satu
Mare sunt pregătiți de Mihai
Hanga, Florin Curileac, robert
Soos, Csatari Attila, igor Bălăcescu
și Florin Mihali.

Din lot fac parte echipa de
cadeți băieți câștigătoare a patru
medalii de aur la europenele de la
Verona (italia) din anul acesta, cu
răzvan Ținca, Vlad Voica și Alin

rîșnoveanu, respectiv echipa de fete
cadeți alcătuită din Daiana Vancsa,
Kinga torok și Aura Crăciun.

CSM SAtu MAre
Judoka la Naţionale, karateka la Mondiale

Asociaţia Judeţeană
“Sportul pentru toţi” Satu Mare,
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
tineret Satu Mare, primaria şi Con-
siliul local Medieşu Aurit, respectiv
Şcoala Gimnazială “George Cosbuc”
Mediesu Aurit organizează sâmbătă
ediţia a 19-a a Cupei Dacicus.

Competiţia va debuta la ora
9.00 în sala de sport a Şcolii Coşbuc
din Medieş, iar iubitorii de mişcare,
cu vârste cuprinse între 10 şi 70 de
ani se vor întrece la atletism, şah,

tenis de masă, fotbal pe teren redus.
Înscrierile se pot face la tel: 0741-
220765, Adrian Meszaros.

tot sâmbătă, în organi-
zarea A.J. Sportul pentru toţi, la
Sanislău se dispută Memorialul
rodica Mureşan. Competiţia va
debuta la ora 10.00, la baza sportivă
din Sanislău. Acest concurs este rez-
ervat elevilor din clasele V-Vi, Vii-
Viii, la atletism, săritura în lungime
şi cros.

Daniel C.

A.J. Sportul pentru toţi
Cupa Dacicus şi Memori-
alul Rodica Mureşan 
în week-end

Ovidiu Mazilu arbitrează derby-ul de elită,
Someşul Oar - Luceafărul Decebal



OFERTE DE SERVICIU

l Căutăm măcelariseriosi cu experienţă,
translatori, sortatori carne  vită in Germa-
nia, direct la firmă nemţească, femei îngri-
jitoare  bătrâni cu cunoştinţe minime
germană vorbită. Telefon:
004915775637510  
orele 12-20
l Angajez ajutor zidar in Carei.
0723718385
l Magazin alimentar din Carei angajeaza
vinzatoare si manipulatoare  marfa, cu 4-8
ore. Telefon: 0261864001, intre orele 8-14.

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 prietenie, că-
sătorie. 0747-832325.

DIVERSE

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

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

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

PRESTĂRI SERVICII

l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi,
curăţire unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domiciliu. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, compa-
tibil cu toate aparatele cu harta pentru ma-
şină mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice. Telefon  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. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avan-
tajoase. 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 cla-
sic + parchet laminat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domicil-
iul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente, cu aparatură profesională.
Avem experienţă în domeniu, la cele mai
mici 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 amena-
jări interioare şi exterioare: vopsit, gresiat,
zugrăveli, faianţări, parchetat, la preţuri ne-
gociabile. Telefon 0740-511800, 0361-
418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare
internet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe
strada Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
in zona Dara-Diana  1200 euro/ar Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială,
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, parcelat, 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
documentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor,
zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari,
utilităţi: apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100
euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front,
parcelă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent,
Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Te-
lefon 0747-907020.
l Vând 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 indus-
triale. 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 cărămidă,
10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, ex-
travilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la
intrare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi:
apă, curent, iluminat public, drum pietruit,
proiect de canalizare în curs. Preţ negocia-
bil. Tel. 0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în supra-
faţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, cana-
lizare. Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon
0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certifi-
cat de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din
Satu Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.
l Vand 1.16 ha teren intravilan cu docu-
mentatie ce poate fi depus pe masura 121

GARSONIERE

l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovului,
bloc 17. Informaţii la telefon 0744-286577.
l Vand sau schimb cu garsoniera  confort
sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie
baie (apa,curent) situat langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere, Solidarită-
ţii (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 cărămidă,
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.
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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 eur
drum uzinal – alee betonată, preţ 89 lei;
platformă – betonată, preţ 1087 lei;
podvale beton, 800 buc, preţ 1920 lei; 
linie electrică subterană, preţ 29 lei; 
bazin PSI – groapă betonată, preţ 34 lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vânzarea globală la licitaţie publică sau prin negociere
directă a următoarelor bunuri mobile şi imobile pro-
prietate a debitoarei:
teren în suprafaţă de 38.000 mp, proprietate tabulară;
construcţii – hale producţie, ateliere diverse, sediu ad-
ministrativ cu utilităţile aferente şi împrejmuiri, dru-
muri 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, re-
zervor din otel cil.(3 buc.), masina de capsat cutii (3
buc.),  masina de balotat hartie, masina de rindeluit
la grosime;

Spatiu comercial P+E situate in  Satu Mare, str.Fabri-
cii,, nr.82, jud, Satu Mare,functional: Parter : magazie,
bar, grup sanitar, hol, casa scarii si  etaj:    sala de con-
sumatie, bucatarie, grup sanitar,  suprafata utila totala:
192,72 m2,, inscris in CF 57570 Satu
Mare,top.13192/7/2/IV/C,  CF 57275 Satu Mare,
top.13192/7/2/IV/B si CF 56139 Satu Mare, top.
13192/7/2/XI cu titlu juridic cumparare la pretul de
53.424 euro .

Imobil –constructie (carmangerie) situat in Satu
Mare, str.Depozitelor,nr.21, inscris in CF 53548 Satu
Mare,  nr. cadastral 6542/10  si dreptul de folosinta
asupra terenului in suprafata de 250 mp din  terenul
in suprafata totala de 500 mp aflat in proprietatea Sta-
tului Roman, 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 Statu-
lui Roman la pretul de strigare de 75.000 euro .
Paleti din lemn euro si non-euro

Cuier  mare patinat, pret de strigare 1.012 lei
Cuier mic patinat,  pret de strigare 836 lei
Bufet vitrina patinat ( 4 usi) patinat, pret de strigare
1.845 lei
Bufet vitrina ( 4 usi ) patinat, pret de strigare 1.768 lei
Bufet vitrina ( 3 usi ) patinat, pret de strigare 1.442 lei
Comoda TV mica patinat pret de strigare 546 lei

Mobilier si aparatura  de birotica, 
Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto, etc
Obiecte de inventar ( imprimanta Epson)
masina de spalat auto
pompa motorina
bazin combustibil 35 000 l
Listele completete de inventar si  preturile individuale
pentru fiecare bun pot fi consultate la sediul lichida-
torului 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 lichida-
torului 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 lichida-
torului 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 lichida-
torului 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 Ne-
gresti Oas, str Victoriei,  nr. 198, jud Satu Mare,  inscris
in CF 100309 top 883/3a si 883/4a ,  pret de strigare
153.000 euro
Cabana Turisor  S+P+2 situata in Negresti Oas, str
Vraticel fn (km9),  extratabulara,pret de strigare
27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, cantar, vi-
trine frigorifice, mobilier comercial, hidrofor, masina
taiat paine,  casa de marcat)

Apartament cu 2 camere situat la etaj I in bloc P+4E
din Negresti Oas, str Victoriei bl.23,  inscris in CF
3876 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 eur
Constructii agricole  dezafectate,   proprietate extra-
tabulara, pret de strigare  115.871 lei
Instalatie electrica transformator 100 kva,  pret de stri-
gare  64.986 lei

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

pret pornire licitatie :1612 lei
Masina de surfilat 5 fire : pret pornire licitatie : 803
lei

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 ) ,  prêt 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  adjudecarii bunurilor . 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor depune
la lichidator până în ziua şi ora stabilită pentru vân-
zare, certificatul de înmatriculare, actul constitutiv,
declaratia ca nu se afla in insolventa  şi împuternicirea
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 bu-
nuri pot fi transmise lichidatorului şi pe e-mail: in-
solv.expert@yahoo.com, fax: 0261.716703, sau prin
poştă la sediul lichidatorului din Satu Mare, str. Ham
Janos, nr. 17, ap. 10, jud. Satu Mare, cod poştal
440027.

Conform art. 53 din Legea insolvenţei,
bunurile adjudecate se transmit cumpărătorului ad-
judecatar 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

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTI-
KER, 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. In-
formaţii, telefon 0754-504755.

ÎMPRUMUTURI
RAPIDE!

0751-615127.

SC STEIGER SRL cu sediul in Carei,
str. C-tin Mile nr. 5, 
angajeaza sudori calificati MIG-MAG
(in gaz protector), lacatusi si 
operator CNC calificati. Cerinte: 2 ani
vechime, interpretare desen 
tehnic. Telefon/Fax: 0261866782, e-
mail: reka.herman@steiger.ro  

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

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

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

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

Caut reparator de vane. Tel. 0745-245.607.

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:

CII Bota Andreea Monica in cali-
tate de lichidator judiciar  al SC 
Irsbor Construct SRL vinde la pre-
turi reduse cu 25% prin licitatie 
publica urmatoarele bunuri:

8 Autoutilitara OPEL ASTRA-
G-VAN  4428 lei
8 Drujba  pret 475 lei
8 Circular  pret 152 lei
8 Flex mare  pret 302 lei
8 Flex mic  pret 86 lei
8 Rindea electrica  pret 173 lei
8 Masina de slefuit  pret 152 lei
8 Ferastrau pendular pret 108 lei
8 Bormasina  pret 86 lei
8 Surubelnita electrica  pret 108 lei

8 Rotopercutor pret 173 lei
8 Aparat de sudura pret 194 lei
8 Generator de curent  pret 562 lei
8 Betoniere  pret 562 lei
8 Masina de taiat piatra pret
173 lei
8 Aspirator pentru exterior
pret 152 lei
8 Aspirator pentru interior
pret 108 lei
8 Detector metale  pret 130 lei
8 Amestecator rotativ  pret 432
lei
8 Picamer  pret 605 lei

La preturile afisate se adauga TVA.
Informatii la tel. 0726766838''

Vând garsonieră la Burdea, reno-
vată şi mobilată. 19.000 euro.
0740606634
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l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea
Humuleşti, nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai
sau schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcen-
trală, la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul
judeţean, accept şi Programul “Prima Casă”,
fără intermediari. Informaţii telefon 0757-
349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Tele-
fon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere deco-
mandate, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str.
Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau
0771-566269. Preţ 23.000 euro. Fără inter-
mediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament de 100 mp in casa 3
camere + bucatarie + 2 camere demisol,
garaj, gradina 2 ari jumatate, zona Strandu-
lui 70.000 euroNeg  Tel: 0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2,
Micro 17+garaj. Tel.0770314263,
0753763139
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ in-
formativ 35.000 euro negociabil. Telefon
0722508613 sau 0770568504.
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4,
Micro 17. Telefon 0361418622,
0741601463.
l Vând apartament 3 camere decoman-
dat, centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită
Carpaţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în
asociaţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-
622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobi-
lat 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, centrală
termică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe
Independenţei, finisat, două băi, microcen-
trală, beci 100 mp. Preţ 42500 euro. Tel.
0745789043 sau 0742583153.
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie, bu-
cătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utili-
tăţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu
două solarii - 900 mp, acoperit. Telefon
0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătă-
rie, baie (apă, curent), situată lângă ştrand.
Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari
cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.

l Vând 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, bucă-
tărie, baie, o terasă mare, sus două camere,
două balcoane, cu 5 ari teren, la 36.000
euro; legat de aceasta, o cabană din lemn cu
mansardă, blacon jos şi zidită în interior, că-
mară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren
la 21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc
de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6 arii/
buc. la 1550 euro/arie, toate împreună sau
pe bucăţi sau la schimb cu apartament sau
alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, in-
trare maşină, semicentrală, preţ negociabil.
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 + depen-
dinţe la numai 70.000 euro  în Centrul
Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-
086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2
camere plus diferenta, pe Careiului etaj 2-
3, telefon 0725-685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate
utilitatile existente- se poate folosi ca si sec-
tie pentru diferite procese tehnologice. Tel:
0745-855032
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate, bucatarie, baie uti-
late, curte si gradina cu vie si pomi fructiferi.
Tel: 0743.105071.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon:
0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial
în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
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 circu-
lată. Telefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în cen-
trul vechi al Careiului. Telefon: 0744-
131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, par-
ter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat, con-
fort 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, curent,
apă, încălzire centrală, 35 ari de teren, situată
în Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000
de euro, negociabil. Informaţii la telefon
0745-890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă.
Relaţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând / schimb casă superfinisată la
ţară, 42 ari teren, izolată exterior, geamuri
termopan, baie, bucătărie, hol, trei camere
mari, 2 intrări, la casă, cu uşi termopan, cen-
trală 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. Telefon
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. 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. Tele-
fon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil.
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 demola-
bilă, 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 prin-
cipal. 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 Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m,
28 m front, utilităţi în faţa casei. Informaţii
la telefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren
la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, ne-
gociabil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio,anul
2004,120.000km motor 2l.Interior piele
rosu,radio Cd Mp3,genti aluminiu pret:
4900 euro,inmatriculat.Tel:0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005,
Ford cu platforma din 1999, 3,5 tone, roti
duble. Telefon: 0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu
aprins, întreţinut, cu două rânduri de cau-
ciucuri (iarnă+ vară), înmatriculat, fără
taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină,
înmatriculat, timbru de mediu achitat. Te-
lefon 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, recent
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. Telefon 0744-
792284.
l Vând Golf 4, 2001, 1.4 combi, injecţie,
recent adus, 2100 euro, negociabil. Taxa -
150 euro. 0745-325900.
l Vând Ford Transit, 3,5 tone, basculabil,
an fabricaţie 1999, în stare bună de funcţio-
nare. Telefon 0753-660219.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Tele-
fon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an
2006. Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD,
din 1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Tele-
fon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. 0745-773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de
Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de Ita-
lia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi elec-
trice, comenzi la volan, volan reglabil, AC,
închidere centralizată, jante aluminiu, în-
matriculat în România. 2.500 euro, nego-
ciabil sau variante. Telefon 0748693578.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp. toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie
electrică, etc.), si teren aferent 15605 mp la pre-
tul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de
productie , ateliere , depozite , sopron , etc )
cu  suprafata construita  totala de  2.563 mp si
teren aferent pe Str. Careiului nr 160 la pretul
de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si
Depozit (Sopron inchis din lemn) terenul in
suprafata de 1.625 mp, proprietate a Sc Via
Vital SRL, situata in Loc.Satu-Mare, Str. Care-
iului , Nr.160, Jud.Satu-Mare si este intabulata
in CF 47.469 Satu-Mare sub nr.top. 6.506/1/f
si 6.506/1/h + CF 155.829 Satu-Mare sub
nr.top. 6.506/1/e. la pretul de 45.825 euro, di-
verse bunuri mobile.
Constructii ( hale de productie , ateliere , de-
pozite , sopron , etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial
si spatiu administrativ 320mp, spatii de de-
pozitare 240 mp) cu teren aferent in suprafata
de 762 mp la pretul de 761.000 lei
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in supra-
fata de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la
pretul de 142.764 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de
productie si teren suprafata construita de 4080
mp si teren in suprafata de 5000 mp 255.000
euro

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris Com
SRL in suprafata de 57,24 mp  utili in asocia-
tie, localitatea Satu Mare, strada Baritiu nr.
127/B la pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL in
suprafata de 75 mp utili in Satu Mare strada
Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul de 169.170 lei

Terenuri

Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m,
la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in
localitatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul
de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in
imediata apropiere de Complex Philadelphia la
pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in supra-
fata 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     450.000lei
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 SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC MEDIA SAT SRL

Laptop 247.10 lei
Calculator 248.00 lei
Calculator 183.60 lei
Calculator 211.20 lei
Calculator 283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator 433.90 lei
Calculator 315.80 lei
Calculator 276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator 269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator 206.00 lei
Mobilier 458.00 lei
Chevrolet aveo 5,816.30 lei
Opel astra 7,098.00 lei

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 17.10.2014
SC ERGOLEMN S.A 08:00, SC VIA VITAL
SRL 08:30,  SC NETTUNO SRL 09:00 am,
SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL 09:30 a.m, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L
10:30 a.m., , SC MIDICONS SRL 11:30 pm,
SC DOMARIS COM SRL 12:00 p.m , SC
ANDANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C. HO-
RIZONT S.R.L 14:30pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, 
SC FOX COM SRL in data de 24.10.2014 ora
09:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei SC PANNATEK
SRL in data de 27.10.2014 ora 11:00 lista bu-
nurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si
vanzari bunuri
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, prêt de pornire 12.900 euro, Se-
miremorca Krone 3 bucati prêt 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 loca-
litatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

De vanzare! Apartament situat in Cart Solidari-
tatii(langa Biserica de la intrare in cartier), aleea
Mircesti, 3 camere, decomandat, finisat, supra-
fata 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 parterul din casă cu 2 nivele cu gră-
dină, cartierul Titulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

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

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

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

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

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

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.

De vânzare 2 apartamente si 2 garso-
niere - parter la pachet sau separat în
Negreşti Oaş, Cart. Decebal, relatii la
0746752180.

Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Tele-
fon: 0740-477865 şi 0749-689895.
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l Vand Ford Tranzit,in stare de functio-
nare 3.5t basculabila,tel 0753.660219 
l Vand Golf IV 1.4B an fab.2003 Ac,
Abs, computer bord,geamuri electrice, km
143600 imatriculata taxa nerecuperata
Tel:0743041760  

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE 642140146.
Produsul este nou şi poate fi folosit la
Mercedes Sprinter, 3l, producţie 2010. Te-
lefon: 0754.625858.

VÂNZăRI DIVERSE

l Vand masa calculator. Tel
0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul re-
format, langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in
stare perfecta de functionare. Tel
0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original,
arata perfect, ofer garantie. Tel
0745868904
l Vând colţar nou. Telefon 0742-
987140.
l Vind sfecla furajera in Camin. Tele-
fon: 0749019110
l Vand cotarca pentru porumb, lun-
gime 10m, inaltime 2,5m, latime 1m, te-
lefon 0261876823 sau 0744114032
l Vand mobila Luceafarul la pret avan-
tajos.Tel:0752933951
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Tele-
fon: 0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri,
convectoare la horn, negociabil. 0752-
685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon
0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa
pentru balcon, geamuri şi uşi metalice. Te-
lefon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston,
stare bună de funcţionare. Micro 17, tele-
fon 0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu as-
pirator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca
Nokia, în stare foarte bună. Telefon 0753-
660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excep-
ţional. Diagonală 113 cm. Telefon
0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secu-
iesc cu toate utilităţile. Preţ informativ
600 euro. Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Ger-
mania. Telefon: 0742870468,
0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii.
Telefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Tele-
fon 0754-060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, orna-
mente, marmură artificială la preţuri fără
concurenţă. Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi
boiler pe gaz “Ariston”, în stare foarte
bună. Preţ negociabil. Informaţii la tel.
0747-614196.
l Vând butoaie din lemn de stejar, barik
225 l pentru vin sau pălincă, import
Franţa, în stare foarte bună. 0756-949699
l Vand convector gaz pe horn. Tel
0743225460
l Vand presou cu filtru Tel 0743225460
l Vad presou cu filtru profesional Tel
0743225460

VÂNZăRI ANIMALE

l Vând căţei rasa Vijla unguresc de 8
săptămâni, cu vaccinurile la zi. 0748-
563820.
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 tractor u 650 cu plug. Tel.
0261-824756, 0741-452980.
l Vând tractoare International Case,
Deutzfahr cu încărcător frontal, Forts-
chritt, Fiat, prese de balotat, discuri. Aduc
utilaje agricole la comandă. 0756-949699.

ÎNCHIRIERI

l Chirie ore/zile garsonieră. Tel:
0748.313.962  
l Închiriez apartament 2 camere, cen-
tral, curte interioară, asociaţie. 0770-
592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată +
internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile).
Telefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Te-
lefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri
rezonabile. Telefon non stop 0743-
450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CuMPăRăRI

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

reParaŢii, VÂNZare
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea saecO,
sOlis, Jura

s.c. cOFFee
treNd s.r.l.
Strada Avram Iancu nr. 24. Tel.
0361-427154, 0743-121446,

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

Păstrându-i amintirea neştearsă, îi
aducem un ultim omagiu de
nespusă preţuire doctorului 

LICĂ TĂNASE, 
un om între oameni, la împlinirea
unui an de când a plecat dintre noi.
Îngerii să-i vegheze somnul de veci. 

Familia Mitraşca

COMEMORăRI

Închirieri auto.
0740.202.156

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PuBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 39.003 euro

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

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 56.601 lei
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.865 euro
Teren intravilan, 1.500 mp, loc. Satu Mare, str.
Salciilor – 9.700 euro
Teren intravilan, 900 mp ( 2 parcele X 450 mp ),
loc. Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 1.838 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.497.000 euro + TVA
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afer-
ent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 188.230 euro +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare
- 540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto
- 80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50
mp, atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit
- 125 mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu
Mare, str. A. Berinde, nr. 27 – 157.306 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti
Oas, str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud.
Maramures – negociere directa
Teren intravilan 4.462 mp si atelier produc-
tie, binale PVC, in suprafata de 851,11 mp,
situate in loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21, jud.
Satu Mare, inscrise in CF 100252, nr. cadastral
3875/102 si CF 100270, nr. cadastral 3875/24
– 99.000 euro, exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in
suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Pro-
gresului, nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat

in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
16.745 euro

Diverse :
Casete video – 1.185 bucati - 1.469 euro +
TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 2.281 euro
+ TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC El-
egance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii -
11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) propri-
etatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) propri-
etatea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Distri-
bution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, be-
toniere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mon-
ica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventor, stocuri )
proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bara spate – 16 buc. – 86 euro
Usi auto – 45 buc. – 160 euro
Capota fata – 3 buc. – 21 euro
Portbagaj usa – 8 buc. – 39 euro
Anvelope uzate – 120 buc. – 13 euro
Parbriz spate – 7 buc. – 41 euro
Parbriz fata – 5 buc. – 40 euro
Geamuri laterale – 12 buc. – 16 euro
Bord auto – 14 buc. – 75 euro
Licenta aplicatie Bosch – 200,00 euro 
Cal de tras caroserii DOZER – 300,00 euro 
Uscator infrarosu – 300,00 euro 
Elevator/cric electric – 500,00 euro 
Pistol vopsit LPH 400 – 60,00 euro 
Lampa infrarosu – 600,00 euro 
Aparat pneumatic de scos parbriz – 130,00 euro 
Tester diagnoza – 900,00 euro 
Masina de slefuit cu aspirator – 200,00 euro 
Calculator – 180,00 euro 
Aparat sudura metale – 300,00 euro 
Sistem de supraveghere – 200,00 euro 

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.

Pentru anunţurile de
mediu, la mica publicitate,

Gazeta de Nord-Vest
acordă o reducere de 25%.

Închiriez 
autoturisme

începând de la 20 euro

0744768318

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 cuptor cu microunde Alaxa - 120
de lei negociabil şi picturi (peisaje) cu
vechime de 50 de ani. Telefon
0754.373.416. Adresa: str. Dariu Pop,
nr. 9, ap. 82

20 OctOmbrie. Ora 19,00. casa de cultură
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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 – Eu cu cine votez?
(reluare)
10:00 – Popas Electoral (reluare)
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viața
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping I (reluare)
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV

18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Eu cu cine votez?
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Popas Electoral 
22:00 – Incursiune în
cotidian
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic : „Iertat” 
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
05:00 – Incursiune în
Cotidian (reluare)
06:00 – Avocat TV 
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei 10:00
Biziday 10:45
Teleshopping 11:15

Legendele palatului: Pictorul de la
curte 11:55 Legendele palatului:
Pictorul de la curte 12:30 Preşedinte
pentru România 13:00 Finanţe şi
afaceri 13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi 16:00 Preşedinte
pentru România 17:00 Zon@ 17:30
Europa mea 18:00 Starea naţiei 18:15
Clubul celor care muncesc în România
18:20 Legendele palatului: Pictorul de
la curte 18:59 Avanpremieră telejurnal
19:00 Legendele palatului: Pictorul de
la curte 19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 O dată’n viaţă 22:00 O dată’n
viaţă 23:00 O dată’n viaţă 00:00
Nocturne 01:10 O crimă perfectă

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 La Maruţă (R)
11:30 Trandafirul
negru (R) 12:30
Dădaca 13:00 Ştirile

Pro Tv 13:45 Trandafirul negru 15:00
Daltry Calhoun: tată fără

voie 17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Vocea României 22:45 Feţe în
mulţime 00:45 Ştirile Pro Tv (R)
01:45 Apropo Tv (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani 10:50
În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00

Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pentru fiul
meu 16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 X Factor
23:15 Hell’s Kitchen – Iadul
Bucătarilor (R) 02:00 În căutarea
Tărâmului de Nicăieri

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Iubiri
Secrete (R) 08:45
Copilul care nu voia sa
moara (R) 10:45

Teleshopping 11:15 Cei mai
nepricepuţi şoferi 12:30 Teleshopping
13:00 Râzi şi câştigi (R) 13:30
Teleshopping 14:00 Focus 14:30
90210 15:30 Trăsniţi din NATO (R)
16:00 Cusurgiii (R) 16:30 Focus
17:00 Iubiri Secrete 18:00 Focus
19:00 Râzi şi câştigi 19:30 Cireaşa de
pe tort (R) 20:30 Maşina Timpului
22:30 Trăsniţi din NATO 23:00 Epic
Show 00:00 O familie de poliţişti
01:00 Maşina Timpului (R)

07:00 Asi - Împotriva
destinului 10:00
Draga mea prietenă
12:30 Ştirile Kanal D
13:30 Te vreau lângă

mine 16:45 Teo Show (R) 18:45 Ştirea
zilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Suleyman Magnificul 22:15 D-
Paparazz 23:15 DISCOTE-K (R)
00:15 Ştirile Kanal D (R) 01:30
Suleyman Magnificul (R)

07:15 Minciuna
(R) 08:15 Tânăr şi
Neliniştit (R)
09:30 Clona (R)

10:45 Soț de închiriat (R) 11:45
Pentru că te iubesc (R) 13:00 Culorile
iubirii (R) 14:30 Legături riscante (R)
15:30 Minciuna 16:30 Tânăr şi
Neliniştit 17:30 Clona 18:30 Pasiune
interzisă 19:30 Pentru că te iubesc
20:30 Culorile iubirii 22:00
Complicea 23:00 Casa de alături
00:00 Clona (R) 01:00 Numai iubirea

07:00 Food Safari
08:00 Dr. Oz Show
09:15 Nu-i usor sa fii
mireasa! 10:15 Să te
prezint părinţilor

11:15 Sue Thomas 12:30 Pe viaţă (R)
13:30 Iubirea ascunsă 15:00 Invitație
la botez 16:00 Aventură de-o noapte
17:30 Test de fidelitate 19:00 Hercule
20:00 Dr. House 00:00 Protejata

08:30 Holidaze:
Din nou acasă 09:55
Madagascar 3:
Fugăriţi prin Europa

11:30 Părinţi vs bunici 13:15 Iron
Man - Omul de oţel 3 15:25 Simte-
te ca acasă 17:10 Filme şi vedete
17:40 Legenda călăreţului singuratic
20:10 Filosofii 22:00 Banshee 22:55
Activitate paranormală 4 00:25 Pe
sub piele

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

Sport.ro 10:00 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora exactă
în sport 13:00 Ştiri Sport.ro 13:10
Ora exactă în sport 14:00 Ştiri
Sport.ro 14:10 Ora exactă în sport
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora exactă
în sport 17:00 Ştiri Sport.ro 17:10
Ora exactă în sport 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Marea Ţăcăneală
20:00 Spărgătorii de râs 21:00 Ştiri
Sport.ro 21:10 Debut cu GLORY:
Andrei Stoica - Danyo Ilunga 22:00
Wrestling RAW 00:00 Anatomia
răului 01:00 Wrestling SMACK

09:35 Tenis -
Circuitul feminin
WTA - Turneul de la
Luxembourg-Ville,
Luxemburg 11:30

Fotbal - Preliminariile
Campionatului European U21
13:00 Omnisport - WATTS - Ediţie
specială - luna octombrie 14:00
Omnisport - WATTS - Cele mai
spectaculoase faze din tenis 15:00
Fotbal - Preliminariile
Campionatului European U21
16:30 Tenis - Circuitul feminin
WTA - Turneul de la Luxembourg-
Ville, Luxemburg 18:00 Tenis -
Circuitul feminin WTA  21:00 Box
- Meciuri clasice, cu knockout - E.
Butterbean (Statele Unite ale
Americii) 22:00 Sporturi de contact
- Regele regilor, la Gdansk, în
Polonia 00:00 Tenis - Circuitul
feminin WTA - Turneul de la
Luxembourg-Ville 01:45 Sporturi cu
motor - Masteranzii Academiei GT
02:00 Campionatul mondial de
turisme fia by lg 

10:00 Previziunile zilei
11:00 Se întâmplă în
România 12:00 Ştiri
13:00 Se întâmplă în
România 14:00 Ştiri

15:00 100 de minute 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei 20:30
Subiectiv 22:00 Ştiri 23:00 În
Premieră 01:10 La Ordinea Zilei (R)
02:00 Ştiri

07:00 Realitatea de la
fix 08:00 Realitatea 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 Academia de evaziune
20:00 Prime Time News 21:00 Jocuri
de Putere 23:00 Realitatea de la fix
00:00 Realitatea de la fix 01:15 Jocuri
de Putere (R) 02:00 Realitatea de la
fix 02:15 Jocuri de Putere (R)

10:00 În Alaska, la
înălţime - ERA
Alaska din nou în
ascensiune 11:00

Maşini pe alese - Mazda RX7 12:00
Maşini pe alese - În jurul lumii:
Australia 13:00 Căutătorul de maşini
clasice - O descoperire misterioasă
13:30 Căutătorul de maşini clasice -
Ce îşi doreşte Wayne 14:00 Călătorii
extreme cu Tom Hardy - Cel mai
fierbinte drum 15:00 Călătorii
extreme cu Tom Hardy - Drumul
prin junglă 16:00 Trenuri în Alaska
17:00 Regii licitaţiilor - Oliver North
îşi cere înapoi spada/Obiecte din
fanoane 17:30 Comoara din
container 18:00 Investiţii imobiliare
– Pariul 18:30 Vânătorii de licitaţii -
Foc! 19:00 Cum se fabrică ? - Plite
electrice cu inducţie 19:30 Cum se
fabrică ? 20:00 Oraşe în secţiune -
Machu Picchu 21:00 Vase uriaşe -
Vasul Resolute 22:00 Hindenburg -
Flăcări în văzduh 23:00 Curiosity –
Hindenburg 00:00 Strict interzis -
Transformarea multdorită 01:00
Investiţii imobiliare - Pariul
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Cu toate că întâmpinaţi

dificultăţi, reuşiţi să finalizaţi o lu-
crare importantă, în care aţi investit
mult timp şi bani. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Este o zi favorabilă aface-
rilor şi aveţi ocazia să finalizaţi lu-
crări începute cu mai mult timp în
urmă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Munca depusă în ultima
perioadă începe să dea roade pe
plan financiar şi duce şi la îmbună-
tăţirea relaţiilor cu partenerii de afa-
ceri. 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu  vă mai gândiţi la chel-
tuielile pe care le presupune excur-
sia! Meritaţi să vă relaxaţi şi aveţi
nevoie de odihnă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi idei bune, care me-
rită să fie puse în practică. Pentru a
realiza ceea ce v-aţi propus, trebuie
să depuneţi eforturi susţinute şi să
acceptaţi ajutorul prietenilor.
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Relaţiile cu persoana iu-
bită sunt excelente şi aveţi mari
şanse de reuşită în tot ce v-aţi pro-
pus să faceţi împreună. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Aveţi capacitatea de a vă
adapta cu uşurinţă unor situaţii noi
şi să luaţi rapid decizii inspirate. Ar
fi bine să acordaţi mai multă atenţie
partenerului de viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi ocazia să vă dovediţi
talentul şi creativitatea. Petreceţi
alături de partenerul de viaţă şi de
persoanele mai tinere din familie. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

S-ar putea să aveţi parte de
o zi dificilă, cu numeroase pro-
bleme de rezolvat la locul de muncă
şi acasă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Relaţiile cu partenerii de
afaceri sunt favorizate. În partea a
doua a zilei, intraţi în legătură cu
persoane importante. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Puteţi investi cu încredere
în afaceri, pentru că parcurgeţi o pe-
rioadă favorabilă, în care faceţi ale-
geri inspirate. Puteţi rezolva
probleme financiare foarte dificile. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

După o perioadă de deza-
măgiri pe plan sentimental şi în re-
laţiile sociale, puteţi spune că
ghinionul s-a terminat pentru
dumneavoastră.

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 - Vocea României
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Curs valutar

8 100%  şanse de precipitaţii

Maxima: 17°C         Minima: 9°C
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EURO 4,4300

USD 3,4615

100 Forinţi 1,4327

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Toţi jurnaliştii şi poli-
ticienii au comentat dezvălui-
rea  bazată pe vorbele
rozătorului. Cu toţii au fost de
acord asupra unui singur lucru,
respectiv că rozătorul e dus rău
de tot cu pluta. De asemenea,
cu toţii l-au ironizat pe Casto-
rul ratat şi retardat.

A fost suficient ca jur-
naliştii şi politicienii să-şi
amintească de elicopterele şi
ozeneurile care îl filau din înal-
tul cerului şi de comandourile

de spioni care îl urmăreau de
pe marginea drumului. Din
păcate, nimeni nu şi-a amintit
de momentul în care Castorul
ramolit s-a lăudat că are pro-
bleme grave la cap. 

Consumul excesiv de
alcool i-a provocat ischemiile,
iar ischemiile i-au provocat ne-
buniile. 

Nici nu e de mirare că
a râs o ţară întreagă de Casto-
rul cu probleme tot mai grave
la mansardă.

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

Castorică, de râsul 
întregii ţări

Potrivit unui sondaj publicat de
INSCOP, 59% dintre români
susţin că se vor prezenta la

urne în primul tur al alegerilor prezi-
denţiale, dintre aceştia 40,6% decla-
rând că vor vota cu liderul PSD,
Victor Ponta, şi 30,1% - cu Klaus Io-
hannis, preşedintele PNL. Raportat
la opțiunile de vot pentru turul 2
printre cei mai mobilizați alegători,
diferența dintre Victor Ponta şi
Klaus Iohannis creşte până la 57% vs.
43%. Sondajul INSCOP a fost reali-
zat în perioada 2-8 octombrie si dat
publicităţii miercuri 15 octombrie.

În turul doi, Victor Ponta
ar câştiga alegerile prezidenţiale cu
53,5% din voturi iar Klaus Iohannis
ar obţine 46,5%. Raportarea datelor
se face la un eşantion de 74,5% din
populaţie care a indicat o opţiune.

Potrivit sondajului  IN-
SCOP, in ceea ce priveşte prezenţa la

vot în primul tur al alegerilor prezi-
denţiale, 59% dintre repondenţi de-
clară că se vor prezenta în mod sigur
la vot, comparativ cu 48,6% în iulie
şi 55,7% în septembrie. 14,1% spun
că probabil vor veni la vot, faţă de
14,7% în septembrie şi 17,3% în

iulie. 1,8% declară că probabil nu vor
veni la vot, faţă de 3,8% în septem-
brie şi 7,9% în iulie. 5,4% spun că
sigur nu vor veni la vot, comparativ
cu 6,3% în septembrie şi 6,4% în
iulie. 17,4% spun că încă nu sunt ho-
tărâţi dacă vor vota, faţă de 16% în
septembrie şi 15,9% în iulie, în timp
ce 2,3% nu ştiu sau nu răspund, faţă
de 3,6% în septembrie şi 3,8% în
iulie.

Sondajul este realizat de
INSCOP Research la comanda coti-
dianului Adevărul, pe un eşantion de
1.095 persoane şi este reprezentativ
pentru populaţia României de 18 ani
şi peste 18 ani. Sondajul are o eroare
maximă admisă a datelor de  3%, la
un grad de încredere de 95%. Me-
toda folosită a fost cea a sondajului
de opinie pe baza unui chestionar
aplicat de operatorii de interviu la
domiciliul respondenţilor.

SONDAj INSCOP: 

Zece procente diferenţă între
Ponta şi Iohannis în primul tur 

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

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

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

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

Echipa de campanie PSD,
împreună cu vicepreşedintele PSD
Satu Mare, Nicolae Bura, preşedin-
tele TSD Satu Mare, Raul Băbţan,
primarii Aurelia Fedorca, Ioan Ciu-
pac, Toma Betea şi aleşii locali din
Ţara Oaşului s-au aflat ieri în mijlocul
alegătorilor din târgul de la Turţ. Cu
această ocazie au fost purtate discuţii
despre problemele pe care le întâm-
pină cetăţenii şi de ce ar fi bine ca ace-
ştia să voteze candidatul Alianţei
Electorale PSD-UNPR-PC la preşe-
dinţia României, Victor Ponta.

Turţenii au adus mulţumiri
şefului Guvernului României Victor
Ponta şi ministrului Dezvoltării Liviu
Dragnea, în principal pentru finaliza-
rea autostrăzii Ţării Oaşului dar şi
pentru investiţiile numeroase în dez-
voltarea zonei din toate punctele de
vedere. Oşenii şi-au exprimat în mod
deschis dorinţa de schimbare, prin în-
lăturarea regimului Băsescu.

Victor Ponta este singurul
candidat la funcţia de preşedinte care
a luptat pentru înlăturarea regimului
Băsescu, singurul care a demonstrat

că poate elibera România, singurul
care a rezistat atacurilor lui Traian Bă-
sescu şi ale oamenilor acestuia şi sin-
gurul care a rămas în acest front
împotriva regimului Băsescu încă de
la început. Ca prim-ministru, Victor
Ponta a pus economia în mişcare, a
reparat nedreptăţi şi a scos ţara din
izolarea externă, iar ca preşedinte al
României, îi va uni pe români şi va
aduce bunăstare, pace socială şi va
lupta pentru construirea României
puternice.

Florin Dura

Caravana PSD, alături de alegători la târgul
din Turţ


	1_SzMH
	2_SzMH
	3 AL_SzMH
	4 AL_SzMH
	5 AL_SzMH
	6 AL_SzMH
	7 AL + MP_SzMH
	8 MP_SzMH
	9 MP_SzMH
	10 BOLOS_SzMH
	11 Sport_SzMH
	12+13+14 mica_SzMH (Page 02)
	12+13+14 mica_SzMH (Page 03)
	12+13+14 mica_SzMH (Page 04)
	15 Tv_SzMH
	16_SzMH

