
PS iustin Sigheteanul a sfinţit
biserica din Medieşu Aurit pag. 4

Cu “interdicţia totală“ a im-
portului majorităţii produ-
selor alimentare din UE şi

SUA, după ce şi-a testat tirul pe flan-
curile mai sărace prin sistarea inutilă
a importurilor de carne de vită din
România şi, mai dureroasă, a impor-
turilor de legume poloneze şi de su-
curi şi lactate ucrai nene, Rusia a
declanşat contraofensiva pe tot fron-
tul războiului economic cu Occi-
dentul. Întrebarea care se ridică este
cât de departe sunt dispuse să
meargă părţile beligerante şi cât de
unit va rămâne Occidentul. Contra-
măsurile Rusiei lovesc deja mult mai
dur statele UE decât SUA.

Anul trecut Rusia a impor-
tat alimente de 1,3 miliarde de dolari
din SUA, valoare eclipsată de im-
porturile de produse agricole din
UE, de aproape 16 miliarde de do-
lari. România a exportat în Rusia ali-
mente în valoare de 37,9 milioane de
euro, la un export total către Rusia
de 1,4 miliarde de euro, prin urmare
sancţiunile actuale vor avea un im-
pact deloc de neglijat. Până la „inter-
dicţia totală“ de către Moscova a
importului de produse alimentare
din UE, Rusia interzisese achiziţiile
de carne de vită din România, dar
acestea sunt aproape inexistente.

continuare în pagina 2
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Blocajul occiden-
tului lasă ruşii fără
mâncare europeană
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gaL Sud-Vest a absorbit
peste 2 milioane euro

Olimpia  a jucat curajos
şi pe terenul celei de-a doua
clasate, aşa cum o făcuse în
urmă cu o săptămână împotriva
liderului din Reşița. Jucătorii
lui Bodea au avut posesie mai
bună în prima parte, dar nu au
prea ştiut ce să-i facă mingii şi
au plecat acasă cu trei boabe în
cârcă. 

Nici cu norocul nu au
avut o relație foarte bună: Poli a
marcat pe contraatac, la prima
ocazie clară – Boldea, min. 17,
şut de la limita careului mare –
iar apoi au încasat golul secund
cam în acelaşi fel, când nici bine
nu reveniseră de la vestiare,  de la
Pedro Henrique în minutul 46.
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Geaba posesie, nema putirință
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AcuzAţie
protestul de pe

Şoimoşeni, 
politizat

Alte 13 persoane 
intoxicate cu ciuperci
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La baza sportivă din Mof-
tinu Mic s-a desfăşurat ieri cea de-a
V-a ediţie a Festivalului Toamnei.
Agricultorii şi întreprinzătorii au
avut ocazia să-şi expună recoltele
bogate şi produsele tradiţionale. De
asemenea, pentru crescătorii de ani-
male din comuna Moftin a fost or-
ganizat un concurs de cai. Apoi,
spectatorii s-au putut delecta cu de-

monstraţii de lupte între daci şi ro-
mani, iar ulterior cu concerte de
muzică populară şi de muzică
uşoară. Deschiderea oficială a fost
precedată de deschiderea pieţei ali-
mentare şi concursuri sportive.

Preotul ortodox şi cel
greco-catolic din Moftinu Mic au
oficiat o slujbă de sfinţire a recoltelor. 

pag. 7

Recoltele bogate de toamnă, 
sărbătorite la Moftin
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ziua 293 a anului

Voiesti sa cunosti lucrurile?
Priveste-le de aproape. Vrei sa-ti
placa? Priveste-le de departe.

(ion luca Caragiale)

Soarele răsare la 7 şi 37 minute,
apune la 6 şi 24 minute. 

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. M. Mc. Artemie;
Sf. Cuv. Matrona
romano – catolic - Ss. Cornel,
centurion; Maria Bertilla, călug
Greco – catolic - Sf. m. Artemie.

1980 - După șase ani de ședere
în afara structurilor militare ale
NATO, Grecia revine în
Alianță.

REPERE CULTURALE

teodor Curpaş

În mediul în care lucrez se
vorbeşte de multe ori de un militar de
profesie, care se deosebeşte total de cei
pe care-i vedem (ce-i drept, puţin la
număr). Se vorbeşte despre colonelul
(r) Vasile Rus, ofiţer care a făcut mult
pentru armata noastră, dacă se poate
spune, transilvană şi de ce nu, română.
Cu funcţii mari de răspundere, la ni-
velul centrului din Cluj, a coordonat
garnizoanele ce-i aparţineau, făcând
chiar şi educaţie cu soldaţii, despre care
vorbeşte atât de frumos. De fapt, are
un sentiment de adânc respect pentru
soldatul român, pe care l-a cunoscut
atât de bine, la pregătirea militară, la
luptă, la forme de educaţie şi autocu-
noaştere.

Se vorbeşte de mulţi ani

despre scriitorul Vasile Rus. Acest fiu
al localităţii Roşiori n-a uitat o se-
cundă de locul naşterii sale, de oame-
nii de acolo, de portul lor, de obiceiuri
şi datini. N-a uitat... şi asta se vede că
s-a stabilit acolo, se implică în viaţa
celor mulţi şi necăjiţi. Le cunoaşte
gândurile, sentimentele şi trăirile lor
sufleteşti. Este prezent la micile lor bu-
curii, dar şi părtaş la necazurile oame-
nilor. A scris cărţi de tot felul, dar mai
în toate străbate eroismul soldatului
român în diversele bătălii de-a lungul
istoriei neamului. De fapt, cărţile lui
Vasile Rus au constituit prima mea în-
tâlnire cu numele reputatului om de
cultură. L-am urmărit în evoluţia sa ca
om, dar mai ales în cea scriitoricească,
cu plăcerea să constat adevărata va-
loare a luptătorului pentru dreptate şi
adevăr, inteligenţa şi buna educaţie şti-
inţifică. Citindu-i majoritatea cărţilor
scrise, m-am convins că am în faţă şi
un mare patriot, un adevărat iubitor
de ţară, care, fără frica de a greşi, sunt
convins că ar fi în stare oricând să-şi
pună viaţa în pericol, fiind conştient
că a jurat credinţă patriei sub drapel.
Ce mult înseamnă să avem în judeţul
nostru un astfel de om, de la care avem
toţi de învăţat şi mai ales generaţiile ce
vin una după alta, care habar n-au ce
înseamnă un ofiţer adevărat.

Pe lângă toate calităţile de-
osebite ale lui Vasile Rus, multe recu-
noscute şi apreciate, aşa cum se cuvine,
evidenţiate, este şi un om model prin
tot ceea ce face zi de zi, acolo, în Ro-
şiori. A fost consilier, cred două legi-
slaturi, implicându-se în dezvoltarea
comunei Valea Vinului din toate

punctele de vedere, dar a ridicat în faţa
casei sale o troiţă, de aducere aminte
despre cei pe care i-a iubit enorm, a
făcut din casa lui un muzeu cu obiecte
strânse, cu greutate  şi migală, cu chel-
tuieli, cu exponate cu care s-ar putea
mândri Muzeul Judeţean, cu standuri
de cărţi ale poeţilor şi scriitorilor săt-
măreni. Şi noi şi “Informaţia zilei” am
scos în evidenţă, puţin, din multul ce
se impunea să-l facem. Felician Pop,
Aniţaş, televiziunile, ziarele noastre,
am încercat să valorificăm realizările
acestui om-colonel-scriitor pe care-l
avem. Nu-i dai vârsta ce o are tocmai
pentru că este şi rămâne om-colonel-
scriitor. Rămâne implicat mereu şi în
toate cele omeneşti, dar societatea
noastră nu-i capabilă să-i ofere
aproape nimic faţă de multul ce ni l-a
dat el şi-l dă. Ne dă mult chiar prin
existenţa sa. La fiecare 25 Octombrie
trăieşte emoţii pe care mulţi nu le pot
înţelege şi... nici nu-i cazul! 

El nu merge la un monu-
ment al eroilor, de ziua lor, formal. El
trăieşte şi inima-i plânge, iar sufletul i
se zbate puternic. Cartea de excepţie
“Comoara baladelor eroice, iubire şi
credinţă” este străbătută de o baladă a
eroilor, cu morminte stropite parcă şi
acum cu lacrimi ale mamei Românii
ce nu poate să-i uite pe Decebal,
Gelu, Mihai Viteazul, Brâncoveanu,
Horea, Tudor şi mulţi alţii, care nu
încap în istorie, filele ei fiind acaparate
de multe nume ce nu-şi au acolo locul.
( A devenit şi istoria alternativă!). A
ştiut Vasile Rus să scoată eroismul
scrierilor lui Eminescu, Alecsandri,
Coşbuc, dar s-a oprit şi asupra confra-

ţilor noştri, care au plecat chemaţi de
Dumnezeu mai devreme: Al. Tincu
şi I. Vădan. Prezentând frumoasele
balade, ce se potrivesc de minune cu
acest 25 Octombrie 2014, Vasile Rus
ne pune în situaţia de a recunoaşte şi
a cinsti înaintaşii, adică cei care s-au
jertfit şi cei care ne-au lăsat moştenire
o cultură de invidiat. Asta înseamnă
că primim îndemnul lui Vasile Rus de
a fi mândri şi răspunzători de trecutul
glorios, de această temelie de necon-
testat, de continuitatea istoriei ne-
amului.

Şi, totuşi, Vasile Rus se con-
sideră “cetăţeanul obişnuit, simplu şi
modest al României”. Este conştient
că a fost ţăranul ogoarelor, muncito-
rul fabricilor, dascălul şcolilor şi sol-
datul armelor. Acum, acest pensionar,
neliniştit sufleteşte, vrea cu toată fi-
inţa să ne încânte sufletele, dar mai
vrea ceva, la care ţine mult: Să nu ne
blamăm ţara şi trecutul! Să-i cinstim
aşa cum se cuvine pe cei ce ne-au lăsat
o ţară frumoasă, bogată şi fără colţuri!
Mai vrea să avem griă ca nu cumva
harta limbii române să devină mai
mică decât harta ţării! Mai vrea ca ro-
mânii să trăiască în bunăstare, linişte
şi pace! Mai vrea ca românii să se pri-
vească în ochi cu multă prietenie şi
consideraţie. Mai vrea ca Dumnezeu
să-şi odihnească braţul pe umerii fie-
cărui român ce-şi iubeşte cu adevărat
ţara, limba, tradiţia! Vrea să fim do-
minaţi de bunul simţ, trăsătură ce ne
caracterizează! Şi noi, cei ce te cu-
noaştem, Vasile Rus, vrem să ai sănă-
tate şi de fiecare 25 Octombrie să ne
aduci bucurii în suflete! 
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Cele mai afectate de contrasancţiunile
Rusiei sunt, de departe, Germania (cu
exporturi de alimente şi animale vii
către Rusia de 1,23 miliarde euro anul
trecut), cea mai mare economie euro-
peană, Polonia (exporturi de 1,17 mi-
liarde euro), vârful de lance al
ofensivei occidentale de intimidare a
Moscovei, Lituania şi Olanda.

Embargoul impus pentru
“protejarea intereselor naţionale ale
Federaţiei Ruse“ priveşte importurile

din UE, SUA, Canada, Australia şi
Norvegia timp de un an. Valoarea
eclipsată de importurile de produse
agricole din UE este de aproape 16
miliarde de dolari.

Rusia a introdus un em-
bargo total asupra importurilor de
carne de vită, porc, fructe şi legume,
peşte, brânză, lapte şi lactate din UE,
SUA, Australia, Canada şi Norvegia.
Acesta a fost ordinul strict al preşedin-
telui Vladimir Putin.

Blocajul Occidentului lasă ruşii
fără mâncare europeană
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%.

Un altfel 25 Octombrie pentru Vasile Rus!

RECOMANDĂRI 
NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Începem o nouă săptămână cu un
ceai fierbinte, cu principalele ştiri din
weekend, atât locale cât şi naţionale,
cu meteo, cu întâmplari funny de pe
mapamond, şi cu invitatul lui Dj
Gaby, un tânăr artist din generaţia
nouă, Alex Pop Sălăjean, care ne oferă
azi un recital excepţional.

moșu doroftei la
Săptămâna Sportivă

Înregistrarea conferinței de
presă ce l-a avut ca principal invitat pe
Leonard Doroftei, președintele FR
Box va fi difuzată în această seară în
cadrul emisiunii Săptămâna sportivă.
De la 20,45 Florin Mureșan vă
așteaptă la Nord Vest TV cu toate
rezultatele din sportul sătmărean .

Imagini și interviuri de la derby-ul
Ligii a 4-a de elite, Oar -Decebal,
precum și declarațiile judokanilor de
la CSM și CS UNIO după finalele
Campionatului Național.

De la ora 21.30 va fi
difuzată înregistrarea partidei
OLIMPIA-FC BIHOR.
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Primarul Coica acuză politizarea protestului
de pe Şoimoşeni
8 Edilul şef a arătat că protestul a fost organizat de liberalul Augustin Iştoc pentru a agita spiritele în campania electorală

Primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, a declarat
ieri, în cadrul unei conferinţe

de presă, că strada Şoimoşeni nu s-a
modificat din cauza reprezentanţilor
firmelor care nu s-au înţeles cu privire
la stabilirea unui acces temporar la
unităţi. Primarul Coica l-a acuzat pe
principalul organizator al protestului
de vineri, penelistul Augustin Iştoc,
că a politizat evenimentul pe fondul
campaniei electorale. Tot în cadrul
conferinţei de presă de ieri, primarul
Coica i-a acuzat pe consilierii
UDMR Maskulik Csaba şi Butka
Gergo că nu produc nimic pentru
oraş. Edilul şef a mai anunţat că locul
în care a funcţionat Teatrul de Vară ar
putea fi transformat într-o parcare.

Iştoc, acuzat de nesim-
ţire şi minciună

Dorel Coica a arătat că în
2012 a fost planificată refacerea por-
ţiunii respective, dar pentru că repre-
zentanţii firmelor nu s-au mai înţeles
cu privire la ruta alternativă, deoarece
reabilitarea nu putea fi făcută sub trafic,
proiectul a fost abandonat. Primarul a
subliniat că utilajele de la Construcţii
Drumuri au aşteptat o lună de zile ca
firmele să se înţeleagă între ele, dar nu
s-a mai respectat angajamentul iniţial,
adică maşinile celorlalte firme să treacă
prin curtea unei societăţi. Afirmaţiile
edilului şef au fost confirmate de direc-
torul societăţii Construcţii Drumuri
SA, Stelian Popa. “Domnul Iştoc, ca
un mincinos, ne-a tot aburit. Maşinile
au stat mai bine de o lună acolo, dar noi
avem şi alte proiecte. După o lună vine
la mine şi spune că pierde bani, că nu
poate să lucreze. Am zis că dacă nu sunt
serioşi, nu pot să se înţeleagă, stopăm
lucrarea şi ne mutăm în altă parte.
Acum, în 15 octombrie, primesc me-
moriu de la domnul Iştoc să fac. Tu nu-
mi vii mie acum să spun să fac din
moment ce n-am prevăzut buget pen-
tru tine. Un an şi ceva n-ai venit la
mine să spui să facem, acum că e cam-
panie electorală vii şi spui să facem, că-
i campanie electorală, că el e membru

marcant PNL, deci cu Iohannis, sare la
gâtul primarului PSD. Asta e nesimţire
curată şi minciună. Public îl atenţionez
pe demagogul Iştoc că dacă vin la mine
cu o hârtie că s-au înţeles cu accesul
găsim soluţii, altfel nu am cum, pentru
că blocăm tot când săpăm cu utilajele”,
a spus primarul.

Directorul Transurban,
Ionuţ Bujor, a dezminţit acuzaţiile
aduse de Iştoc cu privire la faptul că
autobuzele nu ar merge până la fa-
brica sa, arătând că zilnic pe ruta nr.
13 se efectuează cinci curse, iar pe
ruta 18 patru curse. 

Maskulik şi Butka,
puşi la zid

Tot ieri, primarul Dorel
Coica i-a acuzat pe consilierii
UDMR Maskulik Csaba şi Butka
Gergo că “nu produc nimic pentru
oraş” şi nu fac altceva decât să-şi în-
caseze indemnizaţiile de 500 de lei pe
lună de la Consiliul Local. Edilul a
afirmat că aceştia ar fi de fapt şomeri,

nu şi-ar plăti impozitele la stat şi că
“latră” toată ziua. “Practic, e singurul
lor venit, dar nu ştiu dacă ei plătesc
taxe aici la Finanţele Locale. Ar fi cu-
rios să vină să-mi prezinte, plătesc şi
ei taxe? Impozite? Eu n-am verificat,
că n-am de ce, dar vreau să îi rog să
vină în faţa dumneavoastră, mai ales
când e presa aici le place să sară în sus.
Să sară în sus şi cu facturile că plătesc
taxe, impozite. Numai să vii să iei o
indemnizaţie şi să nu produci nimic
pentru oraş nu mi se pare corect. Am
stabilit de acum înainte, la discuţiile
cu UDMR vor veni liderii UDMR,
respectiv preşedintele Kereskenyi
Gabor şi Magyar Lorand, care e re-
prezentantul UDMR. N-o să mai
stau toată ziua la discuţii cu Butka şi
Maskulik”, a declarat edilul şef.

Parcare pe locul fostu-
lui Teatru de Vară

Primarul Dorel Coica a
declarat că locul în care a funcţio-
nat Teatrul de Vară ar putea fi

transformat într-o parcare, adău-
gând că s-a obţinut deja un acord
verbal cu proprietarii terenului,
Episcopia Romano-Catolică. Ur-
mează ca discuţiile să avanseze şi să
se vadă concret ce se poate realiza,
spaţiul fiind suficient pentru circa
200 de locuri de parcare. Totodată,
edilul a anunţat că s-au început
discuţii cu privire la o colaborare
cu Episcopia şi cu privire la un
teren de pe strada Vulturului sau a
fostului lac de la Pescăruş. Dorel
Coica a declarat că pentru munici-
palitate este foarte important să
aibă terenuri pe care să se dezvolte,
subliniind că astfel de imobile lip-
sesc deoarece au fost retrocedate.
Primarul Coica a afirmat că sunt
foarte multe suspiciuni şi că n-ar
fi exclus să ceară în mod oficial
verificarea modului în care au fost
restituite o serie de imobile din
oraş.

Schimb de haine 
pentru copii

Primarul Dorel Coica a
mai anunţat ieri că în fiecare sâm-
bătă, de la ora 10:00, în Piaţa de Ve-
chituri va fi organizată o acţiune de
schimb de haine pentru copii. Prima
acţiune de acest gen a avut loc sâm-
băta trecută şi s-a bucurat de succes,
la ea participând circa 20 de mămici.
“Am discutat cu fiecare, au fost în-
cântate de idei, sunt foarte multe idei
şi din partea altora. Anunţ public că
în fiecare sâmbătă de la ora 10:00,
mămicile care doresc să facă acest
schimb de haine, încălţăminte, căru-
cioare, jucării, obiecte pentru  copii,
sunt invitate să meargă. Va fi cu ca-
racter permanent. Au fost încântate
de ideea noastră, am numărat 20 de
mame, fără lobby, dar dacă prezen-
tăm public vor fi mai multe”, a spus
primarul.

În  data de  24.10.2014  de la ora  9:30  la
Cabinet 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
Cabinet  Dr.Coica va consulta

Dr. fodor Marius
Medic Primar chirurgie Generală,

Medic Specialist chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
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 per-
soanele cu venituri sub 700 lei (Dovada

se face cu  adeverinţă  sau cupon de pen-
sie).
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  înce-
pând  cu   orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi aliona 
Medic  primar medicină internă,
competenţă în ecografie abdomi-

nală, ecografie vasculară, ecografie
tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
_____________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Hu-
mulesti 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
începând cu orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta

Dr. revesz andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

DEZVĂLUIRE. Primarul Coica a explicat dedesubturile protestului de vineri

raluca jofi

TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.
Vinde teren şi construcţie în Municipiul Satu Mare, str. Magnoliei,
nr. 50B.

Proprietatea subiect este situată în partea de sud-vest a oraşului Satu
Mare, într-o zonă mixtă semi-industrială şi rezidenţială şi este
reprezentată de un teren ce are suprafaţa construită de 5,700
mp şi construcţii în suprafaţă totală de aprox. 1,000 mp.

Pentru vânzarea acestui imobil, Romtelecom organizează
licitaţie.

Data limită de depunere a ofertelor este  07 noiembrie 2014,
iar licitaţia are loc în perioada 10 noiembrie – 21 noiembrie
2014.

Pentru mai multe detalii despre imobil şi regulamentul licitaţiei,
vizitează-ne pe www.realestate.telekom.ro sau ne puteţi contacta
la telefon: 0766.443.707.

Persoanele interesate să participe la licitaţie pot solicita Caietul
de Sarcini şi pe adresa de e-mail imobiliare@telekom.ro.
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Ziua de ieri a fost o zi bine-
cuvântată pentru medie-
şeni, întrucât în mijlocul

lor a poposit arhiereul-vicar al
Episcopiei Ortodoxe a Maramu-
reşului şi Sătmarului, PS Iustin
Sigheteanul. Cu această ocazie,
Iustin Sigheteanul a sfinţit lu-
crările de reînnoire a Bisericii cu
hramul”Sfinţii Arhangheli Mi-
hail şi Gavril” şi “Sfinţii Apos-
toli Petru şi Pavel” avându-l ca
paroh pe preotul Vasile Chesei,
după care a urmat o Liturghie
Arhierească. La slujbă au parti-
cipat deputatul Ovidiu Silaghi,
vicepreşedintele Consiliului Ju-
deţean Satu Mare, Mircea
Govor, directorul Cancelariei
prefectului, Raul Băbţan, direc-
torul medical al Spitalului Jude-
ţean Satu Mare, dr. Paula Mare,
directorul Administraţiei Jude-
ţene a Finanţelor Publice, Mir-
cea Ardelean, directorul adjunct
al Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului, Eugenia Ardelean,
primarul şi viceprimarul comu-
nei Medieşu Aurit, Silviu Zetea,
respectiv Radu Iancu, vicepri-
marul municipiului Satu Mare,
Marcela Papici, şi sute de credin-
cioşi care au umplut până la
refuz lăcaşul de cult.  

Slujbă arhierească 
de sfinţire

Slujbele de la Medieşu
Aurit au debutat cu sfinţirea lu-
crărilor realizate la exteriorul Bi-
sericii cu hramul “Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril” şi
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi
a vitraliilor de către arhiereul-
vicar al Episcopiei Maramureşului
şi Sătmarului, PS Iustin Sighetea-
nul. După care a urmat o Litur-
ghie Arhierească oficiată de PS
Iustin Sigheteanul, alături de un
sobor de preoţi şi diaconi, în
frunte cu protopopul ortodox de
Satu Mare, Ioan Socolan, alături
de protopopii din Marghita şi
Oradea, şi preotul paroh Vasile
Chesei. În cadrul Sfintei Litur-
ghii a fost hirotonit preot diaco-
nul Augustin Gabriel în cadrul
Parohiei Ciocotis din Protopo-

piatul Lăpuş. În predica susţinută,
Preasfinţia Sa a vorbit despre pe-
ricopa evanghelică de la Sfântul
Apostol şi Evanghelist Luca, în
care a amintit momentul când
Mântuitorul Isus Hristos l-a în-
viat pe fiul văduvei din Nain. 

Vicepreşedintele CJ Mir-
cea Govor a declarat că este o
mare bucurie pentru medieşeni
faptul că PS Iustin Sigheteanul s-
a aflat în mijlocul lor, într-o zi de
mare sărbătoare pentru aceştia,
când celebrează 120 de ani de la
construirea lăcaşului de cult şi 80
de ani de la înfiinţarea corului pa-
rohiei. La sfârşitul Sfintei Litur-
ghii, preotul Vasile Chesei a
primit o gramată episcopală din
partea arhiereului-vicar şi toto-
dată a mulţumit preşedintelui
Adrian Ştef şi vicepreşedintelui
Mircea Govor, pentru sprijinul
acordat în realizarea lucrărilor ex-
terioare ale bisericii. Preasfinţia
Sa a mai oferit diplome de vredni-
cie Consiliului Parohial, primaru-
lui Silviu Zetea şi binefăcătorilor
respectivului lăcaş de cult. La rân-
dul său, episcopul-vicar a primit
în dar o icoană din partea preotu-

lui paroh Vasile Chesei şi al Con-
siliului Parohial. 

Mesajul lui Ponta,
transmis localnicilor

Vicepreşedintele Mircea
Govor a fost însoţit de echipa de
campanie a PSD. Membrii echi-
pei au stat de vorbă cu localnicii
la ieşirea din biserică şi le-au
expus direcţiile în care Victor
Ponta, în calitate de candidat la
preşedinţie, vrea să ducă România
în următorii ani. Este o viziune de
dezvoltare, cu obiective foarte
concrete de valorificare a marilor
oportunităţi pe care le are Româ-
nia astăzi, pe plan intern, regional
şi european. Prin acest program,
Victor Ponta îşi asumă un stil di-
ferit de exercitare a funcţiei prezi-
denţiale, fără conflict şi mai mult
dialog şi implicare din partea tu-
turor forţelor politice şi sociale
dispuse să lucreze pentru un nou
proiect de ţară, au fost mesajele
transmise de echipa de campanie.
De altfel, în programul candida-
tului Alianţei Electorale PSD-
UNPR-PC la alegerile

prezidenţiale, Victor Ponta, bise-
rica ocupă un loc important în
păstrarea unităţii şi identităţii na-
ţionale.

Optzeci de ani de 
la înfiinţarea corului 
bisericesc

Tot în cursul zilei de ieri
a fost sărbătorit corul Parohiei,
care în data de 26 octombrie îm-
plineşte 80 de ani de când a dat
pentru prima dată răspunsurile la
Sfânta Liturghie, primul dirijor al
corului fiind Mihai Vasile, iar
protopop Ioan Tarţia. Corul mixt
şi-a făcut debutul, în faţa satului,
prin interpretarea “Liturghiei
pentru cor mixt” de Francisc
Hubic. “Vocile de aur” ale credin-
cioşilor medieşeni vor da răspun-
surile din cadrul Sfintei Liturghii
până la sfârşitul veacurilor. Mani-
festările au continuat la Căminul
Cultural din Medieşu Aurit cu un
program artistic, care a debutat
cu imnul României interpretat de
corul parohial, iar la final a avut
loc tradiţionala agapă frăţească.

PAVEL PRODANIUC

PS Iustin Sigheteanul a sfinţit biserica
din Medieşu Aurit 
8 În cursul zilei de ieri, pe lângă sfinţirea lucrărilor exterioare ale lăcaşului de cult din localitate, s-au sărbătorit
şi 80 de ani de la înfiinţarea corului bisericii 

SFINŢIRE.  PS Iustin Sigheteanul, în mijlocul credincioşilor din Medieşu Aurit 

Localnicii au apreciat programul electoral al premierului Ponta

Echipa de campanie a
PSD, împreună cu preşedintele
OFSD Satu Mare, Paula Mare, şi
inspectorul general şcolar Claudiu
Mondici, s-au aflat în mijlocul
alegătorilor din târgurile din co-
munele Tarna Mare şi Botiz. S-au
purtat discuţii cu cetăţenii despre
problemele pe care le întâmpină,
despre măsurile luate de Guvernul
Ponta pentru a veni în sprijinul fer-
mierilor prin creşterea subvenţiilor
la hectar, de la 139 de euro în 2013,

la 159 de euro în 2014, prin
despăgubirile acordate pentru fer-
mierii afectaţi de seceta din 2012,
plata subvenţiilor din agricultură
blocate de guvernarea PDL, scu-
tirea de la plata impozitului pe ven-
itul agricol a fermierilor care au
suferit pierderi din cauza
calamităţilor din 2013. Toate
aceste măsuri au fost argumente
puternice în faţa alegătorilor ca
aceştia să voteze candidatul Alian-
ţei Electorale PSD-UNPR-PC la

Preşedinţia României, Victor
Ponta. Primul- ministru Victor
Ponta s-a îngrijit de toate dome-
niile, nu doar de agricultură, asta
pentru ca economia României să
evolueze. În anul 2013, România a
înregistrat cea mai mare creştere
economică din Uniunea Euro-
peană, cu 3,5% mai mult peste es-
timările FMI, consumul şi
investiţiile străine au crescut cu
peste 20% faţă de 2012.

Szasz Lorand

Social-democraţii, în mijlocul alegătorilor în târgurile din Tarna Mare şi Botiz
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GAL Sud-Vest Satu Mare a or-
ganizat sâmbătă, în oraşul
Tăşnad, Ziua LEADER,

eveniment aflat la a doua ediţie, şi
menit să promoveze acțiunile
desfăşurate în cadrul Programului
LEADER,  parte integrantă a Politi-
cii de Dezvoltare Rurală a Uniunii
Europene. Ziua Leader a fost ono-
rată de prezenţa a numeroase
oficialități locale şi judeţene, la ac-
ţiune, alături de managerul GAL,
Toga Ştefan, au fost prezenți: preşe-
dintele Consiliului Judeţean Satu
Mare, Adrian Ştef, vicepreşedinţii
CJ, Riedl Rudolf şi Mircea Govor,
directorul OJFIR Satu Mare Gabriel
Mihali, şef serviciu OJFIR, Magyar
Lorand, senatorul Pataki Csaba, de-
putaţii Erdei D. Istvan, Kereskenyi
Gabor, Octavian Petric,
reprezentanții CDRJ Satu Mare,
Adina Ghiriti, Nilda Ateşan, Kallay
Szabolcs şi Viorica Cioltea, Nicoleta
Clapa, manager regional RNDR, re-
prezentanţii GAL-urilor din Satu
Mare, precum şi colaboratorii, pri-
marii şi beneficiarii din cele 19 co-
mune partenere în GAL.

CJ a înţeles importanţa
GAL-urilor 

Primarul oraşului Tăşnad,
Vasile Mitraşca, a urat bun venit în
oraş tuturor invitaţilor. “Paleta de fi-
nanţare pentru mediul rural este mult
mai largă şi sperăm ca şi noi, adminis-
traţiile locale, să putem beneficia de
oportunităţi de finanţare pentru că
avem foarte multe lucruri pe care cre-
dem că putem să le punem în valoare”,
a declarat Mitraşca. Toga Ştefan a spus
că în cei trei ani de activitate, pe lângă
faptul că s-a implementat strategia
LEADER, s-a pus un accent deosebit
şi pe instruirea angajaţilor, activităţi de
informare. Managerul GAL a ţinut să
sublinieze că un merit deosebit îl are
conducerea Consiliului Judeţean, care
a asigurat fondurile necesare începerii
implementării strategiei. “Statisticile
ne clasează printre GAL-urile fruntaşe
din România. Cheia succesului, pot să
afirm, că este stabilirea de parteneriate
de colaborare către toate entităţile lo-
cale, judeţene şi naţionale care au inte-

res în dezvoltarea comunităţii terito-
riale”, a spus Toga Ştefan.

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Adrian Ştef, a dat asigurări că
va susţine pe mai departe GAL-urile, la
nivel de judeţ cele patru Grupuri de
Acţiune Locală având în total 10 mi-
lioane de euro pentru sprijinul agricul-
turii. “Eu chiar cred în această formă de
organizare, cred că putem să venim mai
aproape de nevoile agricultorilor din
judeţul Satu Mare. Punctual, GAL-
urile pot să identifice problemele. Cred
că trebuie  să continue această formă de
organizare şi în următoarea perioadă,
Consiliul Judeţean a înţeles impor-
tanţa GAL-urilor şi tocmai de aceea
am considerat că este important să spri-
jinim acest start, pornirea de fapt a fie-
cărui grup în a atrage fonduri
europene. Vreau să vă urez succes în
continuare, aveți tot sprijinul Consiliu-
lui Județean pentru a continua în a
atrage fonduri europene, chiar cred că
înseamnă mult pentru județul Satu
Mare să dezvoltăm agricultura”, a spusa
Ştef.

Susţinere pentru 
GAL-uri

Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mircea Govor, a subliniat că
instituţia pe care o reprezintă este de

fapt motorul judeţului Satu Mare, şi că
va susţine mai departe GAL-urile.
“Aceste GAL-uri la nivel de județ sunt
foarte importante pentru primării.
Orice ban câştigat în plus este bineve-
nit, aceste grupuri aduc bani în județ,
în special pentru fermieri şi împreună
contribuim la dezvoltarea comunităţi-
lor”, a afirmat Govor. 

Directorul Oficiului Jude-
ţean pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale, Gabriel Mihali, a afirmat că
pentru GAL-uri tradiţiile trebuie puse
pe primul loc, dar pe lângă aceasta, cu
aducerea modernului lângă tradiţie se
poate evolua ca şi comunitate. “Putem
spune că GAL-ul pe care d-l Toga îl ge-
stionează cuprinde 50.000 de locuitori,
cred că îl situează printre primele
GAL-uri ca mărime la nivel național.
Ştim că în scurta istorie a acestui GAL
au fost alocate circa 2,3 milioane euro
pentru proiectele desfăşurate, ceea ce
înseamnă foarte mult pentru început.
Prin politica Ministerului Agricultu-
rii, a Guvernului Ponta, prin negocie-
rile care s-au purtat la nivelul Uniunii
Europene, pe programarea 2014-
2020 această sumă s-a dublat, deci aş-
teptăm cât mai multă lume să
beneficieze de aceste sume”, a afirmat
Gabriel Mihali. Directorul OJFIR a
precizat că în ultimul an concepţia
sătmărenilor despre fondurile euro-

pene s-a schimbat, sunt din ce în ce
mai mulţi cei care vor să deruleze pro-
iecte, iar pe regiune, atât instituţia pe
care o reprezintă cât şi GAL-urile sunt
pe locuri fruntaşe.

Proiecte de peste 
2 milioane euro

GAL Sud-Vest Satu Mare a
semnat contractul de finanţare în 24
ianuarie 2012, suma totală fiind de
2.856.269 euro şi împărţită astfel:
2.285.269 euro pentru proiecte şi
571.000 euro pentru funcţionarea
GAL-ului. Până în prezent s-au con-
tractat 50 de proiecte, în valoare totală
de 2.050.271 euro, reprezentând
89,71% absorbţie. Distribuţia pe lo-
calităţi a celor 50 de proiecte depuse
de beneficiari la GAL Zona Sătmaru-
lui până în prezent, se prezintă astfel:
Andrid – 2 proiecte (valoare totală
60.500 euro), Berveni – 3 proiecte
(valoare totală 85.805 euro), Cehal –
1 proiect (valoare totală 25.955 euro),
Ciumeşti – 2 proiecte (valoare totală
35.147 euro), Cămin – 1 proiect (va-
loare totală 25.998 euro), Căpleni – 5
proiecte (valoare totală 103.561
euro), Căuaş – 2 proiecte (valoare to-
tală 42.000 euro), Foieni – 3 proiecte
(valoare totală 376.927 euro), Petreşti
– 2 proiecte (valoare totală 96.018
euro), Pir – 3 proiecte (valoare totală
65.430 euro), Pişcolt – 2 proiecte (va-
loare totală 89.251 euro), Sanislău –
2 proiecte (valoare totală 55.152
euro), Santău – 3 proiecte (valoare to-
tală 40.130 euro), Săcăşeni – 3 pro-
iecte (valoare totală 174.212 euro),
Sălacea (BH) – 3 proiecte (valoare to-
tală 145.256 euro), Săuca – 4 proiecte
(valoare totală 144.099 euro), Tiream
– 6 proiecte (valoare totală 405.664
euro), Tăşnad – 2 proiecte (valoare
totală 53.199 euro), Urziceni – 1 pro-
iect (valoare totală 26.000 euro).

Concurenţă mare la
Olimpiada ţăranului

În cadrul manifestării Ziua
Leader, cele 19 primării partenere în
GAL, precum şi GAL Nyirseg din
Ungaria, partener înfrăţit cu GAL
Zona Sătmarului, au amenajat stan-
duri de prezentare a propriilor loca-
lităţi, oferind vizitatorilor produse

culinare tradiționale reprezentative
zonei. La standuri s-au putut degusta
preparate gen babgulyas, bogracs,
toros, pâine de casă, tocănițe, strudli,
prăjituri de casă, sarmale, brânză, slă-
nină, cârnați, fructe, pălincă şi vin.
Standurile primăriilor au intrat în
competiţia „Cel mai frumos stand”.
Totodată, localităţile prezente la ma-
nifestare au intrat şi într-un concurs
culinar, juriul fiind format din chef
Kinga Bertici, Kisskassya Laszlo şi
Balazsi Istvan Ivan. 

Manifestarea a continuat cu
Olimpiada Țăranului. Câte doi
reprezentanți ai fiecărei comune s-au
întrecut în diverse probe la această
olimpiadă. Echipele au avut de trecut
probe gen: slalom ştafetă în sac,
aruncarea cizmei de cauciuc, slalom
cu roţi de cauciuc şi roaba printre ba-
loţi de fân, aruncatul la țintă a carto-
fului sau găsirea ouălor în căpița de
fân. Toţi concurenţii înscrişi în con-
curs au avut parte de galerie, dar şi de
arbitri exigenţi şi atenţi la fiecare
probă în parte. Finalul Zilei LEA-
DER a fost marcat de premierea tu-
turor concursurilor: stand, culinar şi
olimpiada ţăranului. Managerul
GAL Sud-Vest Satu Mare, Toga Ste-
fan, a înmânat premiile astfel:

Titlul de “Cel mai frumos
stand” a fost împărţit între două lo-
calităţi, cu egalitate de puncte, şi a
fost acordat comunelor Ciumeşti şi
Tiream, locul II a fost câştigat de co-
muna Petreşti, iar pe locul III, la ega-
litate de puncte, s-au clasat comunele
Foieni şi Pişcolt. Juriul culinar a acor-
dat în total şase premii, împărţite pe
două categorii. La categoria „Supe”,
câştigătorii au fost: locul I - comuna
Foieni care a pregătit gulaş de fasole,
locul II – comuna Căpleni cu gulaş,
iar locul III – comuna Ciumeşti cu
bogracs. La categoria „Fel principal”,
câştigătorii au fost: locul I – comuna
Sălacea care a adus juriului un platou
rece şi sarmale, locul II – comuna Piş-
colt care s-a prezentat cu două prepa-
rate: miel la proţap şi papricaş, iar
locul III – oraşul Tăşnad care a servit
tocăniţă la ceaun. Rezultatele Olim-
piadei Ţăranului, manifestare cu cea
mai mare priză la public, au fost:
locul III – echipa din Urziceni, locul
II – echipa din Căuaş, iar pe locul I s-
a clasat echipa din comuna Petreşti.

SZASZ LORAND

GAL Sud-Vest a absorbit peste 2 milioane
euro 
8 Sâmbătă, la Tăşnad, s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Zilei LEADER

BILANŢ. GAL Sud-Vest a contractat proiecte de peste 2 milioane euro

Standurile primăriilor partenere s-au bucurat de succes



Actualitatea sătmăreană 6/ Luni, 20 octombrie 2014gazeta de nord-Vest

ciupercile continuă să facă
victime în rândul sătmăre-
nilor. După ce în cursul

săptămânii trecute, 28 de persoane
au fost internate la uPu Satu Mare
ca urmare a consumului de ciuperci,
nici în weekend situaţia nu a fost
mai roză. Potrivit celor declarate de
directorul medical al Spitalului Ju-
deţean de urgenţă (SJu) Satu
Mare, dr. Paula Mare, sâmbătă seara
şi în noaptea de sâmbătă spre dumi-
nică, la uPu Satu Mare s-au pre-
zentat 13 persoane care prezentau
simptome ale intoxicaţiei cu ciu-
perci, dintre care patru au fost
aduse în stare comatoasă, printre
acestea fiind şi un minor. Pacienţii
au declarat că au cumpărat ciuper-
cile din pieţe sau de la vânzătorii
ambulanţi aflaţi pe marginea şose-
lelor. Aceştia prezentau multiple
simptome, precum vărsături, gre-
ţuri,  tulburări respiratorii, încăr-
care bronşică, salivaţie, diaree,
tremurături intense, transpiraţie
abundentă şi încetinirea pulsului.  

Însă, în urma acordării de
îngrijiri medicale, situaţia lor s-a
îmbunătăţit, iar minorul aflat în
stare comatoasă a început să îşi re-
vină încă de ieri dimineaţă.  cu

această ocazie, dr. Paula Mare îi sfă-
tuieşte pe sătmăreni să fie foarte
atenţi la ceea ce cumpără din pieţe.
“ciupercile comestibile pe care le

cumpără sătmărenii pot fi foarte
uşor confundate cu cele toxice sau
are loc fenomenul de polenizare în-
crucişată, iar ciupercile care până

acum erau cunoscute ca fiind bune
pentru consumul uman pot deveni
otrăvitoare”, a declarat directorul
medical al SJu Satu Mare.

PAVEL PRODANIUC

Alte 13 persoane intoxicate 
cu ciuperci
8 Patru pacienţi, printre care şi un minor, aduşi în comă la spital

ÎngRiJORĂtOR. Numărul celor intoxicaţi creşte pe zi ce trece

Vicepreşedintele Partidului
Liberal Reformator, Virgil guran, îl
acuză pe Klaus iohannis că este ghi-
nionul României în campania pen-
tru alegerile prezidenţiale. “Această
campanie electorală reprezintă un
bun prilej pentru români să îşi dea
seama cine sunt cu adevărat cei care
vor să ocupe funcţia de Preşedinte al
României. Pentru Klaus iohannis,
această campanie nu este altceva
decât o modalitate pentru ca româ-
nii să afle că lui nu îi pasă de oamenii
obişnuiţi, cu probleme şi griji. Lui îi
pasă doar de cei din jurul său şi de
noii săi prieteni de la PDL. Este o
ruşine pentru un prezidenţiabil să
spună că cei care nu au şase case au
avut “ghinion” în viaţă. El contiuă în
această campanie să îi păcălească pe
români, iar lucrul acesta nu va trece

neobservat. Prima dată a fost poves-
tea cu privire la cele şase case, a
urmat cea cu vizita la traian Băsescu
- pe care nu a lămurit-o nici până as-
tăzi - , a continuat cea cu apartamen-
tul din Bucureşti, culminând, iată,
cu jignirea celor din tagma cărora a
făcut şi el parte, pe profesori. De
data aceasta ghinionul este chiar
pentru Klaus iohannis, pentru că nu
poţi să vii să dai acest răspuns cinic
şi lumea să rămână indiferentă. nu
avem cum să ignorăm, însă, gafele pe
care le face permanent, absenţa din
dezbaterile publice, incapacitatea
unui discurs propriu, în afară de ceea
ce citeşte pe prompter”, se arată în
comunicatul de presă semnat de vi-
cepreşedintele Partidului Liberal
Reformator, Virgil guran. 

Szasz Lorand

Poliţiştii Biroului investigaţii
criminale din cadrul Poliţiei Munici-
piului Satu Mare, în colaborare cu
specialişti ai Serviciului de informaţii
şi Protecţie internă (SiPi), sub coor-
donarea Parchetului de pe lângă Jude-
cătoria Satu Mare i-au identificat
sâmbătă pe Andrei M., în vârstă de 20
de ani, Florin M., în vârstă de 18 ani,
Denis P. şi Vasile c., ambii în vârstă de
22 de ani, u.M., în vârstă de 17 ani şi

K.A., în vârstă de 16 ani, care în cursul
serii de lunea trecută, în jurul orei
23,00, pe digul râului Someş, în zona
cartierului Micro 17 din Satu Mare,
prin violenţă, l-au deposedat pe c.R.
de un telefon mobil, în valoare de
1.600 lei. Prejudiciul a fost recuperat
şi restituit părţii vătămate, iar cei şase
sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii in-
fracţiunii de tâlhărie.

Pavel Prodaniuc

Festivalul strugurilor de la
Dobra a ajuns sâmbătă la cea de-a
şaptea ediţie. Oamenii frumos
gătiţi, mâncarea gustoasă şi obi-
ceiurile din zonă au făcut ca sărbă-
toarea dedicată strugurilor să fie
una aparte. Festivalul strugurilor a
început de dimineaţă, când cei mai
pricepuţi bucătari din zonă, alături
de invitaţii lor din ungaria, şi-au
pregătit ingredientele, au curăţat
ceaunurile şi au pregătit focul pen-
tru ca bograciul lor să fie cel mai

gustos şi să câştige astfel competiţia.
Apoi din vale au venit căruţele trase
de cai, pline de tineri şi copii din sat,
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare.

Vicepreşedintele consili-
ului Judeţean, Mircea govor, a fe-
licitat iniţiativa primarului Vasile
şteţ şi a viceprimarului Bertalan Fe-
kete. Mircea govor a declarat că
este bucuros să se afle în mijlocul
oamenilor din comuna sa natală,
căci sărbătoarea unui sat constituie
o sărbătoare pentru întreaga

comună.
Bucătarii din Dobra, din

satele învecinate şi din ungaria au
venit cu câte un secret culinar pro-
priu. În urma jurizării riguroase,
Pongracz csaba a câştigat premiul
cel mare, constând într-o lingură de
lemn şi o sticlă de vin. Deputatul
Kereskeny gabor a fost cel care a
înmânat premiul. Seara s-a încheiat
cu tradiţionalul bal, care a durat
până spre zorii zilei.

Raluca Jofi

Vin şi bogracs din plin la Dobra ViRgiL guRAn, VicEPREşEDintE PLR: 
Klaus Iohannis, ghinionul României în
campania pentru alegerile prezidenţiale

Sătmărenii, neintere-
saţi de colectarea 
selectivă

Deşi colectarea selectivă
va deveni obligatorie de la începu-
tul anului viitor, 62% dintre săt-
măreni nu sortează deşeurile de
ambalaje, adică deşeurile recicla-
bile, este concluzia unui sondaj de
opinie realizat de Agenţia pentru
Protecţia Mediului (APM) Satu
Mare. Rezultatele acestui sondaj,
realizat pe 5.007 respondenţi, au
fost prezentate sâmbătă de direc-
torul APM Satu Mare, Elisabeta
Bekessy, în cadrul unei acţiuni de-
rulate la groapa ecologică de la
Doba. La acţiune au participat re-
prezentanţi ai societăţilor de salu-
brizare, ai societăţilor care
valorifică deşeurile reciclabile şi ai
societăţii civile. În urma sondaju-
lui realizat pe 5.007 respondenţi,
a reieşit că 92% dintre sătmăreni
cunosc semnificaţia colectării se-
lective, iar 8% nu cunosc sau nu
ştiu. De asemenea, 65% dintre res-
pondenţi au declarat că la domici-
liul lor a fost introdus un sistem
de colectare selectivă a deşeurilor,
32% au răspuns că nu, iar 3% nu
ştiu. La întrebarea dacă îşi sor-
tează deşeurile de ambalaje (deş-
eurile reciclabile), 62% au răspuns
că nu, 35% că fac acest lucru, iar
3% că nu ştiu. Potrivit sondajului
realizat de APM, sătmărenii cer să
fie remuneraţi pentru a-şi aduna
selectiv deşeurile, alocarea de spa-
ţii pentru deşeuri voluminoase,
asigurarea de containere pe toate
tipurile de deşeuri, mai multe
puncte de colectare şi tarife dife-
renţiate pentru cei ce îşi colec-
tează selectiv deşeurile.

Szasz Lorand

Bărbat tâlhărit de şase tineri pe
digul râului Someş



Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest7/ Luni, 20 octombrie 2014

La baza sportivă din Moftinu
Mic s-a desfăşurat ieri cea
de-a V-a ediţie a Festivalu-

lui Toamnei. agricultorii şi între-
prinzătorii au avut ocazia să-şi
expună recoltele bogate şi produ-
sele tradiţionale. Pentru crescăto-
rii de animale din comuna Moftin
a fost organizat un concurs de cai.
de asemenea, spectatorii s-au
putut delecta cu demonstraţii de
lupte între daci şi romani, iar ulte-
rior cu concerte de muzică popu-
lară şi de muzică uşoară.
deschiderea oficială a fost prece-
dată de deschiderea pieţei alimen-
tare şi concursuri sportive.

O manifestare 
tradiţională

Alături de numeroşii local-
nici, la deschiderea oficială au fost
prezenţi deputatul Kereskenyi
Gabor, consilierii judeţeni Rodica
Maxi, Ioan Viman şi Radu Giurcă,
directorul APM Satu Mare, Elisa-
beta Bekessy, şi consilieri locali din
comuna Moftin. Oficiile de gazdă
au fost făcute de primarul comunei
Moftin, Gheorghe David, şi de vi-
ceprimarul Iosif Merker. Preotul or-

todox şi cel greco-catolic din Mo-
finu Mic au oficiat o slujbă de sfin-
ţire a recoltelor. 

Primarul Gheorghe David
a declarat că Festivalul Toamnei este
dedicat agricultorilor şi crescători-
lor de animale din comună. “Este o
manifestare dedicată agricultorilor
şi crescătorilor de animale, a tuturor
celor care trăiesc din truda pămân-
tului. Este vorba de ocupaţii de
bază, cu tradiţie în comuna Moftin”,
a declarat primarul Gheorghe
David, după care a declarat deschisă
cea de-a V-a ediţie a Festivalului
Toamnei.

Deputatul Kereskenyi
Gabor a declarat că adevărata va-
loare a comunei Moftin o constituie
multiculturalitatea. Consilierul ju-
deţean Ioan Viman i-a felicitat atât
pe agricultori cât şi pe organizatori,
arătând că modelul Moftinului ar
putea fi preluat şi de alte comuni-
tăţi. Apoi i-a felicitat pe agricultori
pentru bogăţia recoltelor din
această toamnă şi pe organizatorii
manifestării, pentru că s-au gândit
să-i omagieze.

Vicepreşedintele Mircea
Govor a vizitat standurile şi a stat de
vorbă cu agricultorii şi producătorii
din Moftin. Mircea Govor i-a feli-
citat pentru rezultatele lor şi pentru

modul în care şi-au organizat stan-
durile, urându-le recolte la fel de
îmbelşugate şi în cursul anului vii-
tor.

Program artistic atractiv
O luptă dintre daci şi ro-

mani, pusă în scenă de membri a
două asociaţii, a fost foarte apre-
ciată de public. Contrar aşteptărilor
publicului, care aştepta cu sufletul
la gură victoria uneia sau alteia din-
tre tabere, lupta s-a încheiat cu îm-
brăţişări calde între luptătorii daci
şi romani. Manifestarea a continuat
cu un concurs al crescătorilor de cai
din comună, respectiv cu concerte
de muzică populară şi uşoară. Pe
scenă au urcat cunoscuţii interpreţi
de muzică populară Cristian Pomo-
haci, acompaniat de Ionel Sabău şi
Fănică Oanţă, respectiv Sava Ne-
grean Brudaşcu. Spre seară, copiii şi
tinerii din Moftinu Mic, Moftinu
Mare şi Domăneşti au prezentat
dansuri moderne, urmate de micro-
recitalul lui Homonyic Sandor, din
Ungaria. Festivalul s-a încheiat cu
un super concert susţinut de Tavi
Colen Band. Concertele au atras
sute de locuitori ai comunei în
preajma scenei, dovedind astfel că
programul cultural-artistic a fost
conceput pe gustul tuturor.

Recoltele bogate de toamnă,
sărbătorite la Moftin
8 Duminică, la Moftinu Mic a avut loc cea de-a V-a ediţie a Festivalului Toamnei 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.

DEBUT. Primarul David a declarat Festivalul Toamnei deschis oficial

Vicepreşedintele Govor a fost primit cu căldură la standuri

SZASZ LORAND



8/ Luni, 20 octombrie 2014Mare publicitateGazeta de Nord-Vest

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL



Mare Publicitate gazeta de nord-Vest9/ Luni, 20 octombrie 2014

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

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

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

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

PReţuRi
PRoMoţionale !!!

Relaţii la  

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTALON DESERT GRATUIT!
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Olimpia  a jucat curajos
și pe terenul celei de-a
doua clasate, așa cum o

făcuse în urmă cu o săptămână
împotriva liderului din Reșița.
Jucătorii lui Bodea au avut pos-
esie mai bună în prima parte,
dar nu au prea știut ce să-i facă
mingii și au plecat acasă cu trei
boabe în cârcă. 

Nici cu norocul nu au
avut o relație foarte bună: Poli a
marcat pe contraatac, la prima
ocazie clară – Boldea, min. 17,
șut de la limita careului mare –
iar apoi au încasat golul secund
cam în același fel, când nici bine
nu reveniseră de la vestiare,  de la
Pedro Henrique în minutul 46.

De atunci şi până la
final, olimpia aproape că nu a
mai contat pe teren. Putea fi și
mai rău, dacă antrenorul
bănățenilor, Dan alexa, nu i-ar fi
odihnit pe Bărbuț și Pedro Hen-
rique, imediat după ce primul a
înscris pentru 3-0, din pasa
brazilianului, și dacă arbitrul clu-
jean Florin Dreve nu ar fi trecut
cu vederea un fault al lui Heil
asupra lui Popovici, în careul lui
anca-Trip. 

galben-albaștrii ar fi
putut puncta pe final prin Feier,
care a speculat o greșeală
defensivă a adversarilor, dar a
trimis pe lângă, astfel că olimpia

are acum cinci înfrângeri în cinci
deplasări, niciun gol marcat și
opt primite.

ACs Poli: Smaranda – Belu,
Cânu, Scutaru, Neagu – ov.
Popescu – Keita (70 ov. Petre),
Boldea, Poparadu – Bărbuț (76
Popovici), Pedro Henrique (78
Duarte). antrenor: Dan alexa

Olimpia: anca-Trip – Burlacu
(63 Svarczkopf ), Mureșan, Heil,
iuhas – Micaș, Villand (54 laso)
- gavrilescu, Bic, Muntean –
Boştină (70 Feier). antrenor:
Cosmin Bodea.

CRistiAn stAn

liga a 2-a

Geaba posesie, nema putirință
8oli a făcut un joc bun în prima repriză, dar greșelile au trădat-o de trei ori

Baschetbalistele de la
CSM Satu Mare au început foarte
bine partida de pe terenul cam-
pioanei. Cu orosz și Ross din nou
în prim-plan echipa noastră a sur-
prins plăcut și după primul sfert
avea un avantaj de două puncte pe
tabelă, 18-16.

Din păcate minunea n-a
ținut decât 10 minute. Certate
zdravăn de antrenorul Dan Fleșeriu,
campioanele s-au dezlănțuit iar
givens și Cocker în atac și Witting-
ton în apărare au făcut ca până la
pauză diferența să ajungă la 42-25. 

Dâmbovițencele n-au
redus turația motoarelor nici după
pauză, în vreme ce de la noi doar
orosz, laza și Ross s-au dovedit ca-
pabile să țină pasul…

S-a terminat 94-46 iar
fetele noastre sunt acum cu gândul
la partida de miercuri cu BC Tymes
Timișoara. Un meci ce trebuie
câștigat pentru a mai putea spera la
un loc în play-off.

Partida CSM Satu Mare –
BC Tymes Timișoara se va juca
miercuri de la ora 18 în sala ecate-
rina Both.

CSM Târgoviște - givens-
31, Cocker-20, Poole-10, Witting-
ton-9…

CSM Satu Mare-orosz-
13, laza-13, Ross-14 ( 16
recuperări), Manta-2, adams-4. 

Surpriza etapei a 5-a s-a
consemnat la Târgu Mureș unde
Nova Vita a învins olimpia Brașov
cu 84-74. iCiM arad- CSM
oradea 74-48, Rapid-U Cluj 74-76,
SCM Craiova- Phoenix galați 46-
97,Sepsi-alexandria 83-
53.Timișoara- alba iulia 71-85.

Cristian stan

BaSCHeT FeMiNiN: CSM TâRgoVișTe-CSM SaTU MaRe 94-46
De un sfert speranțe…

ClAsAment
1.Metalul Reşiţa  9  6  2  1  12-7  20
2. Poli Timişoara 8  6  0  2  14-4  18
3.CS Mioveni   8  4  2  2  5-3  14
4.CSM Rm. Vâlcea  9  2  6  1  6-4  12
5.aFC Fortuna  8  3  3  2  11-10  12
6.Unirea Tărlungeni  8  3  2  3  7-7 11
7.FC olt Slatina  8  1  5  2  7-6  8
8.Şoimii Pâncota  8  1  4  3  11-12 7
9.FC olimpia  8  2  1  5  5-10  7
10.FC Caransebeş  8  1  3  4  5-13  6
11.FC Bihor oradea  8  0  4  4  4-11  4

Rezultatele etapei a 9-a
aCS Poli Timişoara - FC olimpia Satu Mare 3-0
FC Bihor oradea - FC olt Slatina 0-0
CS Metalul Reşiţa - Unirea Tărlungeni 2-1
CSM Râmnicu Vâlcea - FC Caransebeş 4-1
Şoimii Pâncota - aFC Fortuna 2-2

Poli T.

olimPia

3
0

Bodea: ”Am făcut un meci slab!”
Contestat de galerie pe parcursul
meciului de sâmbătă de la ora 11,
antrenorul sătmărean Bodea a spus
la conferinţa de presă a jocului
aCS Poli – olimpia 3-0 (1-0) că
„am făcut o partidă foarte slabă, cu
greşeli flagrante la un asemenea
nivel, iar adversarul ne-a taxat. Şi-a
spus cuvântul lipsa de concentrare
de la începutul reprizei a ii-a, când
am luat gol de la o fază care nu
anunţa nimic. De la 2-0, gazdele au
jucat cu lejeritate şi şi-au mai creat
ocazii de gol. N-am reuşit să ne
ridicăm la nivelul partidei dar am şi
întâlnit un adversar care pe teren
propriu practică un fotbal foarte
bun. Mi se cere demisia, de când
am preluat echipa, însă nu ştiu de
ce!?”
Alexa: ”A fost o săptămână foarte
bună...!”
Bucuros pentru triumful din etapa
a iX-a din B2, care o menţine pe
aCS Poli la două puncte şi un meci
mai puţin jucat în urma liderului
Metalul Reşiţa, Dan alexa a remar-
cat: „a fost o săptămână foarte
bună, echipa arată bine, chiar foarte
bine în unele momente. În fiecare
joc am meritat victoria, şi o puteam
obţine mai clar. astăzi, pe lângă 3
puncte, am făcut şi spectacol, căci
avem jucători de calitate, care pot
realiza acest lucru. a arătat fizic
bine, având în vedere că n-am
schimbat primul 11. Suntem în ur-
care, putem şi mai mult, iar când ne
vom omogeniza, vom fi o echipă
mai puternică. Bărbuţ dă randa-
ment mai bun acolo unde l-am pus,
în atac, şi mă bucur pentru prestaţia
lui Pedro Henrique, dar şi pentru de-
butul lui Duarte. Despre Henrique,
când va fi pregătit fizic 100%, va fi cel
mai bun jucător din România! avem
foarte multă încredere, jucăm ce ne-
am propus la începutul campionatu-
lui, avem siguranţă în apărare, echipa
joacă, face spectacol, are ambiţie şi
aşteptăm mai mulţi spectatori”.. 

echipa de volei de la CSM
Satu Mare a jucat, sâmbătă seara, în
Sala Sporturilor din Târgovişte îm-
potriva unei forţe a voleiului româ-
nesc, CSM din localitate, în cadrul
etapei a doua din a 1. După victo-
ria din debutul campionatului cu
Unic Pt. Neamţ, elevele lui adrian
Pricop au pierdut de această dată
cu 3-1, pe seturi 25-9, 24-26, 25-
15, 25-12.

Primul set a fost unul la
discreţia gazdelor, CSM reuşind
doar nouă puncte. a urmat un set
doi extrem de echilibrat, adjudecat
de formaţia noastră, 26-24. După
care, echipa din Târgovişte a turat
din nou motoarele şi a câştigat la 15,
respectiv 12 ultimele două seturi. 

au făcut deplasarea la
Târgovişte adriana Matei, alexandra
Mişca, Beata Vaida, ivana zburova,
Viktoriya Dyetkova, allison McCurdy,
Natalia Preda şi alexandra Molnar.

Pe 25 octombrie, echipa
sătmăreană va primi vizita celor de la
Medicina Tg. Mureş. Singura victorie a
etapei în deplasare a obţinut-o Dinamo,
care a trecut cu 3-0 de SCM Craiova

Rezultatele etapei a doua din A 1:
Volei Blaj - Unic Pt. Neamţ 3-0
CSM Târgovişte -  Satu Mare 3-1
Medicina Tg. Mureş - CSM Bucureşti
- 22 octombrie
CSU Cluj - CSM lugoj 3-2
SCM Craiova - Dinamo Bucureşti 0-3
Ştiinţa Bacău - Penicilina iaşi 3-0

Volei - DiVizia a 1
Prea mici pentru Târgovişte
8CSM Târgovişte - CSM Satu Mare 3-1 (25-9, 24-
26, 25-15, 25-12)
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dUblU eVeniMent În bOxUl SătMărean

Leonard Doroftei a fost prezent la Satu Mare,
unde s-a inaugurat şi sala “Voinţa“

Dublu eveniment de marcă în
lumea boxului sătmărean. În
week-end, preşedintele

Federaţiei Române de Box, Leonard
Doroftei, a făcut o vizită la Satu
Mare, iar noua sală de box Voinţa a
fost inaugurată cu fast.

la invitaţia secretarului aJb,
Florin Mulcuţan, fostul campion mon-
dial leonard doroftei a sosit la Satu
Mare cu scopul clar de a resuscita boxul
pe plan local şi naţional. tocmai de
aceea, sâmbătă a vizitat sala de box din
incinta sălii ecaterina both, alături de
Marcel boboc, membru în biroul Fed-
eral. după care a fost prezent la inaugu-
rarea cochetei săli Voinţa. la festivitatea
de inaugurare au fost prezenţi oameni
marcanţi ai boxului, pe lângă marele
campion doroftei, nu au lipsit foşti
pugilişti, antrenori, dar şi oficialităţi, în
frunte cu primarul dorel Coica şi vi-
ceprimarul radu roca. din partea
dJSt au participat la eveniment direc-
torul Virgil dragoş dar şi alexandru
Contraş şi alexandru Şimon,
preşedintele aJb ioan gavriş, secre-
tarul Florin Mulcuţan, dar şi promo-
torul acestui proiect care a devenit
realitate, ioan ghere, preşedintele CS
Voinţa.

după ce s-a tăiat panglica
ioan ghere a vorbit despre istoria secţiei
de box şi a promis că va face din clubul

Voinţa un centru de excelenţă. “Un vis
devenit realitate. au fost câţiva ani în
care ne-am confruntat cu probleme în
ridicarea acestei săli, iar acum sunt
foarte fericit că oraşul are o sală unde
sportivii să îşi poată desfăşura activitatea
în condiţii excelente. Suma totală a
investiţiei se ridică la 950.000 de lei, din
care 700.000 au venit de la guvern“, a
spus ioan ghere.

Primarul dorel Coica a de-
clarat: “Mă simt onorat să fiu aici.
Clubul Sportiv se va implica pe mai de-
parte la finanţarea diferitelor competiţii
şi sperăm ca într-un timp cât mai scurt
să ridică o sală polivalentă“.

a luat cuvântul şi
preşedintele leonard doroftei care a
rămas surprins plăcut de ce a văzut la
Satu Mare. “Mulţumesc primarului
pentru că sprijină acest sport şi că la Satu
Mare sunt copii buni şi acum pot scoate
capul în lume. Sperăm ca viitorul cam-
pion olimpic să fie din Satu Mare“, a
spus doroftei.

după care “Moşul“ a urcat în
ringul amplasat în noua sală şi a făcut o
mică demonstraţie de box. S-a oficiat şi
o slujbă de sfinţire, preotul Cristian
Vaştag dând binecuvântarea pentru
această locaţie. delegaţia Frb, dar şi
oficialităţile locale au vizitat toate

încăperile construcţiei care oferă
condiţiile şi standarde de înaltă clasă.

Sala  “Voinţa“, construită de
la zero în curtea fostului cinematograf
Popular, este prevăzută cu un ring
olimpic pentru box, dar şi aparate speci-
fice pentru fitness, culturism, karate,
vestiare, băi, pe viitor urmând să fie
amenajată şi o saună, dar şi curtea. aici
îşi vor desfăşura activitatea pugiliştii de
la Voinţa, dar şi culturiştii şi karateka de
la CS Samuraiul.

apoi, toţi cei prezenţi au fost
invitaţi la restaurantul aurora pentru
masa festivă, dar şi la o conferinţă de
presă în frunte cu doroftei.

“Aveţi oameni care
iubesc boxul“

În cadrul conferinţei de presă
leonard doroftei nu a mai contenit în
a aduce laude celor care se implică în

sportul cu mânuşi. “aveţi oameni ex-
traordinari la Satu Mare, care iubesc
boxul. am văzut sala unde se pregătesc
copiii, acesta este un sport al săracilor.
Sunt adevăraţi eroi, chiar dacă nu au
devenit campioni, având în vedere
condiţiile de acolo. la Satu Mare boxul
a primit o gură de oxigen cu această sală
frumoasă. Vom mai veni la voi în oraş
pentru că mai avem multe lucruri de
făcut. Felicit toţi oamenii cu suflet care
se implică şi care nu lasă boxul să
moară. M-am simţit extraordinar aici,
sper să revin cât mai repede în acest
oraş frumos cu oameni de calitate“, a
completat doroftei.

acesta a vorbit şi despre cari-
era sa fulminantă, apoi au luat cuvântul
şi Marcel boboc, Florin Mulcuţan,
ioan gavriş, iar interviul complet îl
puteţi viziona în această seară de la ora
21.00 la emisiunea Săptămâna
Sportivă de la nord Vest tV.

DANIEL CHIOREAN

dacă baschetul şi voleiul de
la CSM au pierdut în deplasare la
târgovişte, handbalul s-a descurcat
mai bine şi a câştigat partida de pe teren
propriu. În faţa unei echipe net infe-
rioare, HCM Sighişoara. Scorul de pe
tabelă a spus totul despre acest meci la
discreţia gazdelor, încheiat cu victoria
categorică a elevilor lui nicolae istrate,
44-28.

Prima repriză a fost una în

forţă, cu CSM-ul la conducerea jocu-
lui, iar la pauză formaţia sătmăreană a
intrat la cabine cu un avantaj de 13
goluri! nici partea a doua nu a furnizat
vreun reviriment al oaspeţilor de la
Sighişoara, care au mai marcat de 15
ori dar diferenţa a fost clară în favoarea
a lor noştri. S-a terminat 44-28 şi
CSM-ul bifează cea de-a patra victorie
după şapte etape din divizia a. Hand-
balul va intra într-o mini-vacanţă până

la începutul lunii noiembrie.
Pentru CSM au marcat ac-

sinia 10 goluri, Mateş 8, Mureşan 6,
Morar 5, Morar şi Cristescu câte 4,
Olah şi Santeiu câte două, Clipea,
Varga şi Pop câte unul. Portarul
Pogynă a avut 11 intervenţii, iar
Cioroiu şapte. a mai evoluat în poartă
şi tânărul Cutoi. În urma acestei vic-
torii, CSM a urcat un loc în clasament,
pe poziţia a şasea.

Campionatul naţional de
spadă speranţe de la bucureşti s-a
încheiat după un week-end prolific
pentru CS Satu Mare. Sâmbătă şi
duminică s-au desfăşurat probele
feminine, individual şi echipe.

În prima zi, la individual,
tânăra amarillisz Pallai a reuşit să
obţină medalia de bronz. Pe tabloul
de opt amarillisz a reuşit să treacă de
rebeca dumitru de la UneFS
bucureşti cu 15-14. În semifinale,
spadasina sătmăreană a pierdut în faţa
viitoarei campioane naţionale, Zsuzsa
Schlier de la CSS tg. Mureş cu 11-3.

ieri 11 echipe s-au aliniat la
start pentru cucerirea medaliilor
preţioase. Campioana en-titre, adică
CS Satu Mare, şi-a respectat blazonul
şi a reuşit să câştige şi în acest an titlul
naţional. teodora Coste, Csilla nagy,
amarillisz Pallai, Mellany Pfeifer şi

Zsofia Kato s-au descurcat excelent,
reuşind să învingă în finală, la limită,
41-40 şi să îşi adjudece medalia de
aur. aceste sportive sunt antrenate de
Francisc Csiszar şi lehel nagy.

bilanţul spadasinilor la
aceste campionate este unul foarte

bun. Medalie de argint la proba
masculină pe echipe, bronz la feminin
individual şi aur la proba feminină pe
echipe. Săptămâna aceasta se vor în-
trece floretiştii, printre care se numără
şi cei sătmăreni.

D. Chiorean

C.n. SPadă SPeranţe
Din nou campioane!
8CS Satu Mare a cucerit aurul la proba feminină pe echipe derby-ul ligii a 4-a de

elită s-a jucat ieri pe stadionul
Someșul din Satu Mare. 

Campioana ligii a 4-a,
Someșul Oar și luceafărul dece-
bal au terminat la egalitate, 1-1
după o partidă frumoasă ce a avut
ritm, ocazii și două goluri marcate
cu… capul.

Oarul a deschis scorul în
minutul 64 după o fază în trei la
care au participat Cadar, Petcuț și
Marinaș. Ultimul a înscris cu o
lovitură de cap din 6m după cen-
trarea șoimului Petcuț. 

decebalul caută egalarea
și lasă spații în defensivă. Marinaș
poate face 2-0 în minutul 69 doar
că lovitura lui de cap e scoasă de
pe linia porții de glodean. iar la
faza următoare avea să
strălucească.. luceafărul. dănilă

deviază excelent spre Ciocotișan
care din 8m împinge mingea cu
capul în plasa porții lui dobrai. 1-
1 în minutul 70. dănilă putea
duce toate punctele la decebal
doar că în minutul 87 acesta nu l-
a putut învinge pe dobrai din
10m.

Un rezultat echitabil care
menține totuși echipa din Oar
principala favorită la titlu în
vreme ce luceafărul din decebal
e clar revelația sezonului din elite!

Urmează la sfârșitul
săptămânii un nou derby, Orașu
nou-Oar!

tot în etapa a 9-a,
Olimpia ii a învins la Orașu nou
cu 3-0, doba-ardud 5-3, beltiug
–Vetiș 2-1, Cămin-Micula 2-1,
dorolț-tășnad 8-0.

Florin Mureșan

liga a 4-a-elite: Oar-deCebal 1-1

Echitabil

Handbal
Victorie lejeră pe teren propriu
8CSM Satu Mare-HCM Sighişoara 44-28 (26-13)



OFERTE DE SERVICIU

l Firma din Germania cauta electroteh-
nician, mecanic pentru utilaje de panificatie
si abator, instalator utilaje frigo. Avantaj
vorbirea limbii germane. CV-urile se depun
pana in data de 25 octombrie pe adresa de
e-mail oszyzsolt@gmail.com 
l Căutăm măcelari seriosi cu experienţă,
translatori, sortatori carne vită in Germania,
direct la firmă nemţească, femei îngrijitoare
bătrâni cu cunoştinţe minime germană vor-
bită. Telefon: 004915775637510. Orele
12-20.00
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, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domici-
liul 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 intra-
vilan in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona indus-
trială, 68 ari pe str. Careiului. Telefon 0752-
032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ
Pescarilor - 7.000 euro. Telefon 0361-
420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima
parcelă după case, 300 euro/ar, 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 docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m,
str. Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-
252824.
l Vând teren intravilan str. 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, cu-
rent, Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea, front
la drumul principal spre Vama Petea de 22
m. Curent şi apă pe teren, întabulat pe per-
soană fizică. Ideal pentru loc de casă sau
hale industriale. Preţ 25 000 euro, negocia-
bil. 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) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din
caramida, pret 13500 euro. Tel:
0741.601.130  
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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:

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

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!
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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.
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 euro neg.  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
.Relatii 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, si-
tuată în Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ
85.000 de euro, negociabil. Informaţii la te-
lefon 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. Telefon 0742-524606,
0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha,
la Medieş Vii. 0741-088733.
Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în

comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. 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

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 Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. Telefon 0745-
773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. 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. Preţ informativ
2.500 euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.
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 nere-
cuperata Tel:0743041760  

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE
642140146.Produsul este nou şi poate fi fo-
losit la Mercedes Sprinter, 3l, producţie
2010. Telefon: 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. Telefon:
0749019110
l Vand cotarca pentru porumb, lungime
10m, inaltime 2,5m, latime 1m, telefon
0261876823 sau 0744114032
l Vand mobila Luceafarul la pret avanta-
jos.Tel:0752933951
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Tele-
fon: 0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, con-
vectoare 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, telefon
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 excepţio-
nal. Diagonală 113 cm. Telefon
0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Ger-
mania. Telefon: 0742870468,
0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon
0754-060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, orna-
mente, marmură artificială la preţuri fără
concurenţă. Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boi-
ler 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, De-
utzfahr cu încărcător frontal, Fortschritt,
Fiat, prese de balotat, discuri. Aduc utilaje
agricole la comandă. Telefon 0756-949699.

ÎNCHIRIERI

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

CuMPĂRĂRI

l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.

l Cumpăr pământ agricol minimum 2
ha zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan.
Lenuţa 0742878657

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 ve-
chime de 50 de ani. Telefon
0754.373.416. Adresa: str. Dariu Pop, nr.
9, ap. 82

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.

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 – Box Office (reluare)
09:30 – Music News (reluare)
10:00 – Popas Electoral  (reluare)
11:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Documentar: „Călătoria
inimii”
14:00 – Glasul Bisericii (reluare)
15:00 – Teleshopping I 
16:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)   
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 – Eu cu cine votez?

20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Săptămâna Sportivă  
21:45 – Sport
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)   
01:30 – Documentar:
„Montmartre, cartierul artiştilor”
(reluare)   
02:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viața
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei
10:00 Lumea azi 10:30

Discover România 10:45
Teleshopping 11:15 Legendele
palatului: Pictorul de la curte 11:55
Legendele palatului: Pictorul de la
curte 12:30 În grădina Danei 13:00
Germana…la 1 14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care muncesc în
România 15:00 Teleshopping
15:30  Maghiara de pe unu 16:55
Discover România 17:10 Se zice
că… 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 19:59 Telejurnal 20:55
Clubul celor care muncesc în
România  21:00 Preşedinte pentru
România 22:00 Biziday 22:50
Starea naţiei 23:50 Magazin UEFA
Champions League 2014-2015
00:30 Pactul 02:00  Telejurnal

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

13:45 Trandafirul negru 15:00
Şcoala lui Madeline 17:00 Ştirile
Pro Tv 17:30 La Maruţă 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Masterchef
22:30 Ştirile Pro Tv 23:00 În
mintea criminalului 00:30 Apropo
Tv 01:30 Salt

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 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucătarilor 23:00 Un show păcătos
00:00 Operation Delta Force 3:
Clear Target 02:00 Ulzana ataca

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Iubiri
Secrete 08:45
Poveşti să mori de râs
09:45 Soţia perfectă

10:45 Teleshopping 11:15  Cireaşa
de pe tort 12:30 Teleshopping
13:00 Râzi şi câştigi 13:30
Teleshopping 14:00 Focus 14:30
Iubiri Secrete 15:30 90210 16:30
Focus 17:00 Impractical Jokers
17:30 Jurnalul unui burlac 18:00
Focus 19:00 Râzi şi câştigi 19:30
Iubiri Secrete 20:30 Crime
justificate 22:30 Cusurgiii 23:00
Click! 01:30 Soţia perfectă

07:00 Ştirile Kanal
D 07:45 Asi -
Împotriva destinului
10:00 Draga mea
prietenă 12:30 Ştirile

Kanal D 13:30 Te vreau lângă mine
16:45 Teo Show 18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Tradarea 22:30 WOWBiz 01:00
Ştirile Kanal D 02:15 Ochii din
umbră 03:15 Dracula 2000

07:15 Minciuna
08:15 Tânăr şi
Neliniştit 09:30
Clona 10:45

Pasiune interzisă 11:45 Pentru că te
iubesc 13:00 Culorile iubirii 14:30
Complicea 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 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

11:30 O fată strălucitoare 13:30
Iubirea ascunsă 15:00 Să te prezint
părinţilor 16:00 Aventură de-o
noapte 17:30 Test de fidelitate
19:00 Păstrează speranţa 21:00 Pe
viaţă 22:00 Dr. House 23:00
Downton Abbey 00:00 The
Obsession

07:45 Croods
09:25 Viaţa lui Pi
11:30 Simte-te ca
acasă 13:10 Am

spus destul 14:45 Holidaze: Din
nou acasă 16:15 1.000 post Terra
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Blue Jasmine 20:05 Trenul
de noapte spre Lisabona 22:00
Imperiul din Atlantic City 23:00
Ray Donovan 23:55 Vacanţă
după gratii 00:45 Banshee

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 Spărgătorii de râs
19:30 Local Kombat: "Din
Ploieşti până-n Havana" 21:00
Ora exactă în sport 22:00
Wrestling WWE Superstars
23:00 Anatomia răului 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Regii KO-ului

09:30 Fotbal 10:30
Sporturi cu motor
10:45 Omnisport
11:15 Tenis 12:45
Fotbal 13:45

Maraton 15:15 Tenis 16:45 Darts
18:30 Fotbal 19:15 Fotbal 20:45
Omnisport 21:45 Omnisport
22:00 Pro wrestling 22:30 Pro

wrestling 23:30 Fotbal 00:45
Darts

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

14:00 Ştiri 15:00 Esențial 17:00
100 de minute 18:45 La Ordinea
Zilei 20:30 Subiectiv 21:30
Sinteza zilei 23:15 În gura presei
00:00 Ştiri 01:00 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
Deschide lumea 20:00 Prime
Time News 21:00 Realitatea zilei
22:00 Jocuri de Putere 00:00
Realitatea de la fix 01:00
Realitatea de la fix

07:40 Căutătorii
de aur din Marea
Bering 08:35
E s c r o c h e r i i

adevărate 09:05 Whiskey în afara
legii 10:00 În Alaska, la înălţime
11:00 Maşini pe alese 12:00 Vase
uriaşe 13:00 Avioane uriaşe 14:00
Monştrii apelor 15:00 Monştrii
apelor 16:00 Monştrii apelor
17:00 Regii licitaţiilor 17:30
Comoara din container 18:00
Investiţii imobiliare 18:30
Vânătorii de licitaţii 19:00 Cum
se fabrică ? 19:30 Cum se fabrică
? 20:00 Supravieţuire în doi 21:00
Test de supravieţuire în doi 22:00
Dynamo şi magia imposibilului
23:00 Un bărbat şi o femeie în
sălbăticie 00:00 Aurul de sub
gheţuri 01:00 Motociclete în
competiție
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Partenerii de afaceri sunt

de acord cu schimbările pe care le
propuneţi, dar ar fi bine să ţineţi cont
şi de părerile lor. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Pe plan profesional starea
de confuzie şi atmosfera tensionată
vă predispune la greşeli. Evitaţi discu-
ţiile în contradictoriu. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Vi se propune o colaborare.
Nu vă pripiţi în luarea unei decizii!
S-ar putea să nu fie ceea ce pare la
prima vedere. 
RAC (22.06 - 22.07)

Sunteţi tentat să cheltuiţi o
sumă mare de bani. Fiţi prudent! Nu
este un moment favorabil
investiţiilor. 
LEU (23.07 - 22.08)

Se pare că ideile dumnea-
voastră nu sunt apreciate la adevărata
lor valoare, dar acest lucru nu vă afec-
tează optimismul şi nici dorinţa de
înnoire. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Relaţiile cu anturajul sunt
bine aspectate şi decurg fără prob-
leme. În cursul dimineţii, vă face
plăcere să vă întâlniţi cu o veche
cunoştinţă. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

La locul de muncă, s-ar
putea să întâmpinaţi dificultăţi care
vă indispun. Nu este cazul să vă îngri-
joraţi. Totul se rezolvă repede, cu aju-
torul colegilor. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Treceţi printr-o perioadă
favorabilă pe plan sentimental, dar şi
al câştigurilor materiale. Astăzi aveţi
succes în tot ce faceţi. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Vă bucuraţi de armonie în
familie şi aveţi succes în toate activi-
tăţile legate de cămin. Puteţi face pla-
nuri de viitor. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Sunteţi nevoit să vă schim-
baţi programul de mai multe ori. În
prima parte a zilei, aveţi de făcut mai
multe drumuri scurte în interesul
partenerului de viaţă şi pentru cămin. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

La o petrecere cu prietenii,
faceţi cunoştinţă cu o persoană care
vă va  fermeca din prima clipă. Nu
este exclus să legaţi o prietenie de du-
rată. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Ar fi bine să amânaţi întâl-
nirile de afaceri planificate pentru as-
tăzi. S-ar putea să aveţi dificultăţi de
comunicare.

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 - MasterChef
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8 10%  şanse de precipitaţii

Maxima: 20°C         Minima: 12°C

Umiditate: 70%

a

a

a

EURO 4,4209

USD 3,4514

100 Forinţi 1,4388

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel cu min-
tea ischemică a fost văzut vi-
neri la amiază dând târcoale
tarabelor cu vin de pe Coposu,
semn clar că era însetat tene-
brosul. S-a tot plimbat el prin
zonă, până a observat că ni-
meni nu se ocupă cu un aseme-
nea retardat. Aşa că a stat până
un om de afaceri care se
plimba prin zonă a acostat.
Marele Castorică, cel comple-
xat de dotarea sa ischemică, a
început să se milogească, ba

chiar să cerşească. I-a cerut
omului de afaceri câţiva lei pa-
ralei să-i cumpere un vin de
masă pe care să-l bea apoi
acasă. Omul de afaceri s-a să-
turat de milogelile Castorului
de rahat şi câţiva lei i-a dat.
Castorul însetat vinul mult
dorit şi l-a luat, a tras o gură
zdravănă şi apoi victorios către
casă a plecat. Un comporta-
ment clar de dezaxat ratat şi
retardat, respectiv de pehlivan
beţivan.

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

Setea deloc mică 
a lui Castorică

În cursul zilei de ieri, Victor Ponta
s-a întâlnit la Madrid cu
reprezentanții comunității

româneşti din Spania. Această vizită
face parte dintr-un program de vizite
mai amplu, care cuprinde mai multe
țări şi are drept scop prezentarea mă-
surilor adoptate sau în curs de adop-
tare ale Guvernului României în
vederea îmbunătățirii condițiilor so-
ciale ale românilor de pretutindeni.
Victor Ponta, candidat la alegerile
prezidențiale, s-a întâlnit sâmbătă cu
reprezentanții comunității
româneşti din Torino, Italia, în ca-
drul unei vizite ce a avut ca scop
identificarea problemelor cu care se
confruntă cetățenii români din dias-
pora. Printre temele de discuție ale
acestei întâlniri premierul Victor
Ponta a prezentat proiectele Prima
casă şi Prima maşină– pentru româ-
nii din afara granițelor, în scopul în-
curajării acestora să se întoarcă acasă.

Un alt program prezentat
la Torino şi implementat de Guver-
nul României este legat de procesul
de învățământ, mai precis de forma-
rea continuă sau reconversie profe-
sională. Cursurile se vor desfăşura în
Italia, în parteneriat cu instituțiile
italiene, pentru ca diplomele
obținute aici să fie recunoscute. În
cadrul discuției a fost abordat şi pro-
gramul care se referă la o schemă de
finanțare, cu valoare cuprinsă între
50.000 şi 100.000 de euro, pentru
înființarea de firme. Societățile des-
chise de românii din Italia vor fi
înființate în România, cu posibilita-
tea deschiderii de puncte de lucru în
statul italian. În acest context pre-
mierul Ponta a făcut referire la drep-
turile şi libertățile pe care românii le

au în Uniunea Europeană şi la
obligația pe care autoritățile statelor
membre o au de a respecta şi apăra
demnitatea cetățenilor români. Vic-
tor Ponta:”Ştiți foarte bine că peste
tot în Europa, au existat oameni po-
litici care spun că trebuie să îi scoa-
tem afară pe români şi că din cauza
lor nu avem locuri de muncă. Ori
suntem toți cetățeni europeni, ori să
ni se spună. Nu acceptăm discrimi-
nări.”

Victor Ponta este primul
candidat la alegerile prezidențiale
care se preocupă de românii din dias-
pora, incluzându-i pe aceştia în ca-
drul unui proiect amplu de țară, prin
vizita recent efectuată atât în Italia,
cât şi în Spania. Actualul guvern
condus de premierul Victor Ponta
este singurul care în afara promisiu-
nilor electorale a luat măsuri con-
crete şi a redus o parte importantă
din taxele consulare. “Atunci când
am aprobat legea cu reducerea taxe-
lor consulare, tot atunci am dublat
alocația pentru 500.000 de copii

din România. M-am gândit în ace-
laşi timp ce facem pentru cei care au
de plătit o taxă pentru ca să-şi înre-
gistreze copiii în diaspora. Şi atunci
am redus aceste taxe consulare”, a
declarat Victor Ponta. Guvernul
Ponta a preluat  “SMART Dias-
pora”, o excelentă inițiativă a
societății civile şi a transformat-o
într-un program național menit să
încurajeze tinerii români să se în-
toarcă acasă, pentru a-şi dezvolta
propriile afaceri sau a se integra în
administrația publică în vederea re-
formării acesteia. La finalul întreve-
derii, candidatul la alegerile
prezidențiale a reafirmat nevoia de
unitate a românilor şi a efortului de
a lupta pentru o viață mai bună. V.
Ponta:”O să mă auziți, de fiecare
dată, că oriunde merg, o să fiu mân-
dru că sunt român. Dacă ne-am năs-
cut români, şi aşa o să şi murim, o să
facem tot ce ține de noi, ca să fim
uniți. Cred că dacă îi veți convinge
pe români să fie mai uniți, împreună
o să fim mai puternici.”

Victor Ponta este singurul candidat
preocupat de problemele românilor
din diaspora

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

Poliţiştii negreşteni au fost
sesizaţi sâmbătă dimineaţă despre
faptul că la o anexă a imobilului cu
nr.24 de pe strada Pieţei din Ne-
greşti Oaş a avut loc o explozie. În
urma exploziei a rezultat rănirea

gravă a lui Maria B., în vârstă de 72
de ani, care a fost transportată la
Spitalul Oraşului Negreşti Oaş pen-
tru acordarea de îngrijiri medicale,
întrucât suferise arsuri de gradul II
şi III, ulterior fiind transportată la

Spitalul Judeţean Satu Mare în ve-
derea acordării de îngrijiri medicale.
Poliţiştii continuă cercetările pen-
tru stabilirea împrejurărilor în care
a avut loc explozia.

Pavel Prodaniuc

Femeie rănită grav în urma unei explozii
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