
Cuplurile de aur, premiate de
ministrul apărării naţionale
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Normalitatea aduce întot-
deauna prosperitate. Ca să
exemplificăm, ajunge să

vorbim despre Organizaţia Jude-
ţeană Satu Mare a Partidului Social
Democrat, care are de mai bine de
un an un nou preşedinte: Mircea
Govor. Acesta a preluat o organiza-
ţie judeţeană aproape distrusă, izo-
lată aproape total de organizaţia
centrală a partidului. În câteva luni
a reuşit să alunge foştii demoni de
pe holurile organizaţiei judeţene.
Acuzaţiile mai mult sau mai puţin
fondate, promovarea unei stări de
conflict continuu, într-un cuvânt
scandalurile, au fost estompate.
Apoi, s-a promovat un alt tip de
dialog, un alt model de a conduce
cel mai important partid din judeţ.
Totul sub semnul normalităţii. Re-
zultatele nu au întârziat să apară.
Primul ministru al României şi pre-
şedintele naţional al PSD, Victor
Ponta, însoţit de cei mai importanţi
miniştri, a vizitat judeţul Satu Mare
de nu mai puţin de patru ori în
acest an. Un veritabil record, în
condiţiile în care niciun alt şef de
guvern nu a onorat vreodată atât de
des judeţul nostru.

continuare în pagina 2
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CIpRIan Bâtea

Cei mai importanţi oameni
din stat vin la Satu Mare

8 La manifestările organizate de Ziua Armatei în Carei și Satu Mare
vor participa premierul Victor Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea,
alături de miniștrii Mircea Dușa și Titus Corlăţean

Astăzi, 25 octombrie, se împlinesc 70 de ani
de când Armata Română, prin luptă şi jertfă, a înfrânt
ultima rezistenţă inamică din Ardealul de Nord. Ziua de
25 octombrie 1944 reprezintă eliberarea ultimei brazde
de pământ românesc de sub ocupaţia fascistă. Faptele de
vitejie săvârşite de Oştirea Română vor rămâne veşnic în-
scrise în istoria poporului român. Astăzi, de Ziua Arma-
tei Române, îi cinstim pe eroii care şi-au dat viaţa pe
câmpul de luptă pentru a apăra integritatea teritorială a
statului român, îi onorăm şi îi respectăm pe veteranii Ar-
matei Române şi pe toţi cei care au îmbrăcat haina mili-
tară şi au jurat credinţă Patriei şi Poporului Român.

La mulţi ani Armatei Române!
Preşedinte Organizaţia Judeţeană Satu Mare a PSD 

Mircea Govor

Astăzi, de Ziua Armatei Române, îmi ex-
prim toată prețuirea pentru militarii români, cei care
reprezintă un simbol absolut al curajului și demnității
naționale. Demonstrațiile de eroism ale militarilor
noștri au scris multe pagini din istoria acestei națiuni.
In zilele noastre, pe câmpurile de luptă din multe părți
ale lumii, militarii români câștigă respectul partene-
rilor noștri și cresc reputația României. 

Indiferent că ne referim la momente răsu-
nătoare din trecut precum eliberarea ultimei bucăți
de pământ românesc în 25 octombrie 1944, sau la
participarea astăzi în războiul împotriva terorismului,
Armata Română înseamnă curaj, determinare, devo-
tament și patriotism. Sunt valori ce ar trebui să trans-
mită un mesaj puternic fiecăruia dintre noi, valori care
merită celebrate mereu, valori de care avem nevoie în

societatea noastră pentru a deveni mai puternici ca
națiune. 

Mulțumesc militarilor români, în numele
Guvernului României, pentru tot ceea ce au făcut și
fac apărând libertatea fiecăruia dintre noi. Misiunea
lor e cu atât mai importantă în contextul internațional
dificil din prezent.

Guvernul României a fost și va rămâne un
partener și un susținător necondiționat al Armatei
Române și va continua să îi ofere tot sprijinul necesar,
astfel încât militarii să fie pregătiți pentru a ne respecta
angajamentele față de partenerii noștri, dar și pentru
a ne asigura că vom face față oricăror provocări. 

Victor Ponta, prim-ministru 
al Guvernului României 
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manIfeStaRe
Ziua armatei

Române, sărbă-
torită în avans 

la Negreşti Oaş
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Azi este
Sâmbătă, 25 octombrie 2014

ziua 298 a anului

Informatiile nu sunt cunostinte.
(Albert Einstein)

Soarele răsare la 7 şi 43 minute,
apune la 6 şi 16  minute. 

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - Sf. Mc. Marcian şi
Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
Romano – catolic - Ss. Crisant şi
Daria, soţi m.; Mina, ostaş m.
Greco – catolic - Sf. m. Marcian şi
Martiriu.

Duminică
Ortodox - †) Sf. Mare Mc.
Dimitrie, Izvorâtorul de mir
Romano – catolic - Ss. Dumitru,
m.; Lucian şi Marcian, m.
Greco – catolic - Sf. m. Dumitru,
izvorâtorul de mir.

1965 - A fost înființat, la
Mangalia, primul Muzeu al
Marinei.

PAMFLETUL CITITORULUI

TITUS DOBOŞ

Justiţia a început să funcţio-
neze ! N-am spus independent, dar a
început să funcţioneze. E meritul lui
Băsescu. E singurul lui merit. Şi nu
neapărat unul onorabil. Până la regi-
mul lui, justiţia a fost dependentă de

toate partidele politice aflate la pu-
tere, adică de fiecare şef sau şefuleţ din
aceste partide. Adică n-a putut să
condamne pe nimeni, fiindcă fiecare
şi-a găsit pe cineva, o pilă, o proptea,
care era în măsură să intervină în fa-
voarea lui, adică împotriva indepen-
denţei actului de justiţie. Băsescu a
înţeles că aşa nu se mai poate:“dublă
comandă”(vorba lui), triplă sau chiar
mai rău. A înţeles unde sunt pârghiile
prin care îşi va putea exercita discre-
ţionar puterea, chiar dacă nu i-ar per-
mite Constituţia. A înţeles repede şi
că această lege fundamentală a noas-
tră este o adevărată “armă-cacealma”,
fiecare interpretând-o cum îl taie
capul. Altfel spus, să se joace cu ea
“cum vrea muşchii lui”. Şi s-a tot
jucat. Şi-a pregătit mai întâi terenul…
de joc.  Profitând de poziţia şi de pre-
rogativele prezidenţiale, şi-a numit
oamenii loiali şi îndatoraţi, deci ma-
nipulabili - era să zic şantajabili - în
poziţiile cheie de: procuror general,
avocat al poporului, preşedinte al
Curţii Constituţionale, şefi ai servi-
ciilor de informaţii, şi-a “repartizat”

câteva case, şi-a “profesionalizat” fata
mai mare, s-a ajuns latifundiar pe gra-
tis, i-a îndeplinit visul ambiţios al fetei
cele mici (o ştiţi, cea plină de “succe-
suri”), alegând-o europarlamentar, şi-
a albit dosarele ce i-au fost întocmite
şi altele. Asta a fost politica internă.

Pe plan extern s-a “pus
bine” cu americanii, erijându-se într-
un fanatic duşman al Rusiei şi mare
fan al NATO. În Europa s-a afiliat cu
trup şi suflet celor de la putere, adică
Partidului Popular din Uniunea Eu-
ropeană reuşind chiar să-i conver-
tească şi pe alţii la această
doctrină(recte, Partidul liberal). I-a
asigurat fetei mai mari venituri uriaşe
de notar (tot cu ajutorul ruşilor). Şi
astfel, pe acest teren bine nivelat, şi-a
putut realiza toate, sau aproape toate
ambiţiile sale de putere şi avere.   

Cât despre partea senti-
mentală, ce să mai vorbim…Prefera-
tei, pupilei blonde de la primărie,
apoi de la minister şi în cele din urmă
de la Cotroceni (pentru a se obişnui
cu locul) i-a făcut de toate cele nece-
sare: avere prin partaj, moşie, apro-

piată de a sa (în eventualitatea că…),
partid, pentru orice eventualitate,
candidatură la prezidenţiale şi câte al-
tele i-o mai fi făcut. Să le fie de bine !
Şi le este.

Şi astea toate mai ales cu
ajutorul justiţiei… aproape indepen-
dente. Dacă-i va reuşi şi obiectivul
final: să-şi aleagă preferata preşe-
dinte, înlăturându-i  contracandida-
ţii, tot cu ajutorul justiţiei - fiindcă
tot suferim de scenarită şi ne plac te-
lenovelele - permiteţi-mi a vă spune
o mică poveste. Blonda ajunge preşe-
dinte, Băsescu divorţează şi-o cere de
nevastă, dar, surpriză: este refuzat
pentru un cavaler mai tânăr (mă gân-
desc la  Turcescu – cântăreţul acope-
rit), Băsescu, cel fără de imunitate,
este arestat şi condamnat la nu mai
ştiu câţi ani cu executare, iar graţie-
rea, desigur, îi este refuzată. Şi atunci
justiţia a devenit cu adevărat inde-
pendentă !  

Şi-am încălecat pe-o şa, dar
dacă s-o întâmpla ?! Sperăm că totuşi
nu se va întâmpla aşa şi vom scăpa de
gaşca aceasta!

DIRECTOR
Szasz Lorand

DIRECTOR
EDITORIAL

Voicu D. Rusu

EDITOR
COORDONATOR

Victor  
Constantinovici

Director fondator
Ion bledea

REDACţIA şI ADMINISTRAţIA:
Bulevardul Transilvania nr.3
TELEFON/FAx: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro
DIRECTOR PubLICITATE: Ioan Timiş
PubLICITATE: Bogdan Tulbure, 
Alexandra Ardelean, Alin Puiu
DIRECTOR ECONOMIC: Cătălin Filip

REDACTOR şEf
Ciprian Bâtea

REDACTOR şEf-ADjuNCT
Florin Dura

REDACTORI
Pavel Prodaniuc, Silvia Spanciu, Silvia Cseh,
Dumitru Țimerman, Teodor Curpaș,
Florin Mureșan, Daniel Chiorean 
COLAbORATORI
Ioan Raţiu, Tiberiu Sabo, Valeriu Ioan 

ISSN 1221-0102

Abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).

DISTRIbuțIE: Sebastian Bumb

Tipărit la 
SC Solpress SRL 

Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL
TEhNOREDACTARE: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu, Daniel Chiorean

DIRECTOR  GENERAL GAZETA DE NORD VEST & NORD VEST TV: RĂZVAN MIRCEA GOVOR

CORECTuRĂ: Ştefan Chiş

Cel mai probabil că în semn de
apreciere, Victor Ponta a venit la
Satu Mare pentru prima dată în
luna mai a acestui an, atunci când
a participat la cea de-a 58-a ediţie a
sărbătorii câmpeneşti de pe dealul
de la Huta Certeze – Moişeni –
Sâmbra Oilor. La acea dată, peste
20.000 de oameni au participat la
eveniment, premierul României
declarându-se încântat de atmos-
feră. Cu alte cuvinte, de adevărata
faţă a judeţului nostru. Apoi, pri-
mul ministru a fost prezent la
mijlocul lunii mai din nou la Satu
Mare. La acea dată, Victor Ponta
a fost invitat să înmâneze un
număr de nu mai puțin de o mie
de noi carnete de membri pentru
tinerii sătmăreni care au dorit să
se înregimenteze în cadrul
Organizației Județene Satu Mare
a PSD. Exact! Peste o mie de noi
membri au ales să vină în partid
sub noua conducere a PSD Satu
Mare. Cea de-a treia vizită a avut
loc la sfârşitul lunii august, atunci
când în cadrul unei vizite oficiale
primul ministru Victor Ponta
anunța faptul că în cel mai scurt
timp se va scoate la licitație cen-
tura Sătmarului. A promis şi s-a
ţinut de cuvânt. Cu aceeaşi oca-
zie, Victor Ponta le-a înmânat
primarilor din judeţ cheile pentru
microbuzele şcolare puse la dis-
poziţie de Guvernul României.
De asemenea, în cursul aceleiaşi

zile, ministrul Dezvoltării Regio-
nale şi Administraţiei Publice,
Liviu Dragnea, a pus piatra de te-
melie la Primăria Tăşnad. 

Astăzi, de Ziua Armatei
Române, Victor Ponta este pen-
tru a patra oară în judeţ! Premie-
rul a venit de fiecare dată cu ceva
pentru sătmăreni, fie că vorbim
de infrastructură de orice tip, fie
că vorbim de sprijin financiar
pentru implementarea unor poli-
tici sociale. Mă întreb, cred că
aproape firesc, ce s-ar fi întâmplat
dacă nu s-ar fi schimbat conduce-
rea la nivel judeţean?! Oare nu
am fi rămas ciumaţii României!?
Judeţul în care toţi aşa-zişii poli-
ticieni vin să facă spectacole de
prost gust?! Sunt sigur că aşa am
fi fost! Dar întotdeauna se iveşte
câte o persoană ca să pună picio-
rul în prag, cu orice risc, şi să
schimbe cursul istoriei pentru o
comunitate, pentru un judeţ! Iată
cum, după mai bine de un an, nu
mai avem scandaluri, ci avem li-
nişte. Iată cum PSD Satu Mare nu
mai este asociat cu scenarii fantas-
magorice şi extratereştri, ci cu
partidul care l-a adus pe primul
ministru de patru ori în judeţ
într-un singur an. PSD Satu Mare
a devenit, practic, motorul dez-
voltării acestui judeţ. Acesta este
purul adevăr, iar motivele sunt de
necontestat. Iată cum normalita-
tea aduce prosperitate! 

Normalitatea care aduce
prosperitate
urmare din pagina 1

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

Când justiţia va fi independentă

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ 
LUMEA COPIILOR
“Celor mari, celor mici, ne e drag
tuturor, de la ora 09:00… în lumea
copiilor”
În ediția din această dimineață vă
surprindem cu noi materiale realizate
împreună cu copiii Grădiniţei cu
program prelungit nr. 11, care ne
întâmpină cu un spectacol dedicat
acestui anotimp de toamnă. Iar medicul
de urgenţă Daniela Gavrilaş ne va
împărtăşi noi sfaturi legate de sănătatea
copiilor. O emisiune cu și pentru copii
realizată de către Raluca Jofi.

ŞEDINŢA CONSILIULUI
LOCAL CAREI
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Carei din data de
21.10.2014 se va transmite astăzi, de la
ora 13:00 pe NORD VEST TV. O
şedinţă de interes public cu aprobări de
proiecte şi dezbateri la nivel de consiliu.

NVdem la TV!
NVdem la TV este o emisiune de
divertisment care se adresează
publicului larg  O emisiune care
mulţumeşte pe toată lumea, deoarece
cei ce ne calcă pragul sunt persoane din
toate domeniile: modă, politică,
sănătate, media, sport şi muzică.

Invitaţii sunt mereu speciali, fiecare,
în parte, având de povestit lucruri
interesante despre viaţa sau cariera lor.
Culoarea emisiunii este dată de
persoanele care captează atenţia

publicului telespectator prin frumuseţe,
personalitate sau unicitate. Realizator:
Jofi Raluca.

DIALOGURI DE VALERIU
IOAN
„În slujba Patriei”
Deoarece data de 25 Octombrie este
dedicată Armatei, Nord Vest TV prin
emisiunea „Dialoguri de Valeriu Ioan”
vă prezintă astăzi, de la ora 19:00, un
material realizat la Şcoala Mircea Eliade
în care sunt prezentate activităţile
militare, cu avantajele şi mândria
purtării cu demnitate a valorilor
Armatei.  

DUMINICĂ 
VIAŢA LA ŢARĂ
"ALBINUŢA" CARE ALUNGĂ
OBOSEALA
Unul dintre cei mai iscusiţi apicultori
sătmăreni este IOAN SĂBĂDUŞ, care
ne va prezenta câteva din miracolele
mierii de albine,  în emisiunea VIAŢA
LA ŢARĂ, difuzată la NORD VEST
TV, duminică, 26 octombrie, ora 13,00.
Realizator: Dumitru Ţimerman.

CALEIDOSCOP DIN OAŞ
În cadrul emisiunii din această
săptămână NORD VEST TV va
transmite dezbaterea publică de la
întrunirea membrilor consilieri de la
şedinţa Consiliului local Negreşti Oaş
din data de 20.10.2014. O ediţie de
interes public cu aprobări de proiecte şi
dezbateri la nivel de consiliu.
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Reţeaua samsarilor imobiliari din Sibiu,
controlată de Iohannis (IX)
8 Cum a retrocedat Klaus Iohannis căminul de bătrâni din strada George Coşbuc

Retrocedarea căminului de
bătrâni din Sibiu, strada
George Coşbuc nr. 20,

scoate la iveală o altă afacere
profitabilă pentru Klaus Iohannis,
în calitatea sa de lider al FDGR.
Un nou caz de prăduire a bunurilor
comunităţii locale, o altă formă de
căpuşare a bugetului statului. Într-
o plângere penală, Iohannis este
acuzat de conflict de interese. De-
spre ce este vorba? Primăria Sibiu
restituie Căminul de bătrâni din
strada George Coşbuc nr.20 către
FDGR. Primăria era reprezentată
de Klaus Iohannis, iar preşedinte al
FDGR era acelaşi Klaus Iohannis.
Lucrurile sunt cu atât mai murdare
cu cât căminul de bătrâni plăteşte
chirie FDGR în sumă de 100 mil-
ioane de lei pe lună. Cine asigură
aceşti bani? Primăria, pentru că
azilul se află în subordinea consili-
ului local. O formulă deja clasică la
Sibiu de ţepuire a banului public.
Mai trebuie precizat că, iniţial,
azilul de persoane vârstnice s-a
aflat în subordinea Ministerului
Muncii, dar, prin influenţe la
Bucureşti, Iohannis a reuşit să
obţină o decizie guvernamentală
prin care imobilul să fie scos din
domeniul public al statului şi tre-
cut în domeniul privat al Primăriei
Sibiu. Manevră necesară pentru
retrocedarea clădirii. Totodată,
căminul de bătrâni a fost renovat
din bani publici (câteva miliarde
de lei vechi de la bugetul de stat) cu
puţin timp înainte de a fi retroce-
dat. Deşi este evident că Iohannis
s-a aflat în conflict de interese,
procurorii de la Parchetul General
l-au scos basma curată. “Primăria
Sibiu, condusă de un etnic german
(Iohannis Klaus Werner),
preşedinte al FDGR, şi Consiliul
Local, alcătuit în majoritate din et-
nici germani (toţi membri FDGR)
retrocedează imobilul din str.
George Coşbuc şi tot ea (primăria)
plăteşte chirie, din banii con-
tribuabililor sibieni, propriei
organizaţii etnice- FDGR”, se arată
într-o plângere penală înaintată la
Parchetul General în 2013, care a

constituit obiectul dosarului penal
nr. 644/P/2013, fiind instrumen-
tat de procurorul şef Cristian
Lazăr de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Secţia de urmărire penală şi
criminalistică. În plângere se
precizează că “Iohannis Klaus
Werner a fost preşedinte al FDGR
până în februarie 2013, când s-a
înscris în PNL. Din postura de pri-
mar al municipiului Sibiu a înche-
iat un contract de închiriere cu
FDGR- al cărui preşedinte era,
pentru Căminul pentru persoane
vârstnice Sibiu, situat în strada
George Coşbuc, nr.20”.

Procurorul, avocat 
al lui Iohannis

Aici, din păcate,
procurorul de caz se transformă în
avocatul lui Iohannis. El precizează
că retrocedarea căminului de bătrâni
a fost făcută de comisia specială şi nu
de către primărie. Cum au stat tre-
burile? FDGR Sibiu al cărui
reprezentant era consilierul local
Hans Klein (subaltern al lui Iohan-
nis, preşedinte FDGR) a revendicat
imobilul din str. George Coşbuc.
Bineînţeles că, până a ajunge la
Comisia specială de retrocedare,
această cerere a trecut şi pe la
primărie, care şi-a exprimat un
punct de vedere, deoarece bunul re-
spectiv aparţinea primăriei, mai
mult acolo funcţiona un azil de
bătrâni. Pe baza acestui punct de
vedere exprimat de autorităţile lo-
cale, comisia de retrocedare a dat
undă verde restituirii. Putem preciza
şi faptul că, ţinând cont de interesul
comunităţii sibiene de protejare a
pensionarilor locatari la căminul de
bătrâni, primăria s-ar fi putut opune
şi chiar ar fi putut ataca în instanţă
decizia de restituire la comisia
specială din cadrul ANRP. Dar este
evident faptul că primarul Iohannis
a fost întru totul de acord cu reven-
dicarea, de vreme ce avea un interes
direct ca FDGR (al cărui preşedinte
era) să pună mâna pe clădirea azilu-

lui de bătrâni. Aici se pune în
discuţie starea de conflict de in-
terese, care trebuia semnalată de
procuror.

Mai mult, anchetatorul de
la Parchetul General susţine, în
ordonanţa de clasare a cazului, că Io-
hannis nu a fost prezent la emiterea
actului administrativ privind con-
tractul de închiriere semnat de con-
siliul local cu FDGR, deci, nu se
face vinovat de conflict de interese.
Dar este foarte clar faptul că suma de
închiriere (peste 100 de milioane de
lei) a fost stabilită, prin negociere (!!!),
de primărie (reprezentată de Klaus Io-
hannis), cea care este ordonatorul de
credite al Municipiului Sibiu şi de
FDGR Sibiu (al cărui preşedinte este
acelaşi Klaus Iohannis).

Tot la acest capitol,
atragem atenţia şi asupra unei alte
scăpări înregistrate în contul
procurorului Cristian Lazăr. Acesta
consemnează în ordonanţa de
clasare a cazului că obiectul
retrocedărilor din Ordonanţa
83/1999 îl fac acele imobile ale

minorităţilor naţionale confiscate şi
naţionalizate în mod abuziv de către
statul român după 1940. Ori, am-
intim din nou faptul că imobilul din
str. George Coşbuc nr.20 nu a fost
preluat de statul român printr-un
abuz, ci prin decret regal şi prin
convenţia de armistiţiu din 1944,
deoarece a fost în proprietatea
Grupului Etnic German, scos în
afara legii ca urmare a colaborării cu
regimul nazist.

Conflictul de interese
există, dar la alţii

În schimb, procurorul
recunoaşte starea de conflict de in-
terese în care s-au aflat doi consilieri
locali. “Pe de altă parte, din exam-
inarea copiei minutei şedinţei or-
dinare, din data de 28.05.2010, a
Consiliului Local al municipiului
Sibiu, rezultă că, din numărul total
de 23 de consilieri, au fost prezenţi
21 de consilieri; în cadrul acestei şe-
dinţe au fost adoptate mai multe
hotărâri, printre care şi hotărârea
nr.180/2010 privind aprobarea în-
chirierii imobilului din Sibiu, str.
George Coşbuc nr.20, în care
funcţiona căminul de bătrâni,
această hotărâre fiind adoptată cu
unanimitate de voturi. Cum la data
de 28.05.2010, Klein Hans şi Lerner
Helmut aveau calitatea de consilieri
locali, reprezentând FDGR, şi au
participat la adoptarea hotărârii
180/2010 privind aprobarea închi-
rierii imobilului din Sibiu, str.
George Cosbuc, de la proprietarul
FDGR Sibiu ( al cărui preşedinte
este Klein Hans), iar ulterior, având
în vedere hotărârea consiliului local,
la adoptarea căreia participaseră, au
semnat actul juridic reprezentat de
contractul de închiriere
nr.173/10.06.2010, încheiat între
FDGR Sibiu şi Consiliul Local al
municipiului Sibiu, act în temeiul
căruia s-a obţinut un folos material
de către FDGR Sibiu (constând în
chiria lunară, datorată de chiriaş, pe
durata contractului), apreciem că
rezultă indicii de săvârşire de către
cele două persoane menţionate a
infracţiunii de conflict de interese.

Cu privire la starea de fapt descrisă
în paragraful anterior, vizând
săvârşirea de către Hans Klein şi
Helmut Lerner a infracţiunii de
conflict de interese, cercetările
urmează a fi disjunse, iar
competenţa de soluţionare a cauzei,
sub acest aspect, va fi declinată în
favoarea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sibiu”.

Mergând pe această logică
a procurorului, nu înţelegem de ce
speţa nu se aplică şi lui Klaus Iohan-
nis, ţinând cont de faptul că
hotărârea privind închirierea
căminului de bătrâni a fost întoc-
mită de Primăria Sibiu
(reprezentată de Klaus Iohannis) şi
doar aprobată de consiliul local, iar
folosul material care decurge din
acest act administrativ este reţinut
în sarcina FDGR Sibiu (filială a
FDGR , a cărui preşedinte este
Klaus Iohannis).

Oare ce se va 
întâmpla cu bătrânii?

Dincolo de aceste aspecte
juridice, trebuie menţionat şi faptul
că situaţia pensionarilor de la
căminul de bătrâni nu este prea
roză. Acest lucru deoarece
condiţiile de cazare au devenit pre-
care, deşi în contractul de închiriere
se prevede ca din suma de 10.000 de
lei/lunar, 6.000 lei să fie alocaţi pen-
tru investiţii. Potrivit surselor noas-
tre, până acum nu s-a investit niciun
leu pentru un trai mai bun asigurat
bătrânilor, deşi aceştia plătesc lunar
suma de 600 de lei. Astfel, la cele
700 de locuri ocupate, există doar
patru grupuri sanitare.

Totodată, trebuie precizat
că Primăria Sibiu a prelungit con-
tractul de închiriere pentru căminul
de bătrâni doar până în 2017. Apoi,
Dumnezeu cu mila, pensionarii care
astăzi sunt locatari în str. Geoge
Coşbuc nr.20 pot fi alungaţi în
stradă. Acest azil de bătrâni din
Sibiu, singurul de stat, are preţurile
cele mai mici (600 lei/lunar). La
cele private se ajunge la 2.000 de
lei/lunar.

sursa:ancheteonline.ro

La Cabinet Dr. Coica va consulta
Dr. Dance  Dan 

Medic Specialist Chirurgie
Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
________________________________
În data de   06.11.2014  de la ora 13:00  la
Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
_______________________________
_
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de  16.11.2014 de la ora 10:30  la
Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
_______________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic
între orele  11:00- 13:00,  va con-
sulta 

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  în-
cepând  cu   orele 15:00, la Cabinet
Dr. Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă,
competenţă în ecografie abdomi-
nală, ecografie vasculară, ecogra-

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

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

Dr. Revesz Andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Klaus Iohannis
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Cu ocazia inaugurării unor
lucrări la Grădiniţa cu pro-
gram prelungit nr. 33, pri-

marul municipiului Satu Mare,
Dorel Coica, a precizat ieri că până
în 2016 toate creşele, grădiniţele şi
şcolile vor fi reabilitate. La eveni-
ment a mai participat viceprimarul
municipiului Satu Mare, Radu
Roca, inspectorul şcolar responsa-
bil de managementul resurselor
umane din cadrul Inspectoratului
Şcolar Judeţean (IŞJ) Satu Mare,
Călin Durla, respectiv directorul
Grădiniţei cu program prelungit
nr. 33, Florica Roman, în calitate
de gazdă. 

Recunoştinţă din 
partea conducerii 
grădiniţei

Directorul Grădiniţei cu
program prelungit nr. 33, Florica
Roman, a ţinut să le mulţumească
reprezentanţilor Primăriei Satu
Mare pentru investiţiile care s-au
făcut în ultimii doi ani la instituţia
pe care o reprezintă. Florica Roman
a trecut în revistă investiţiile reali-
zate cu sprijinul administraţiei lo-
cale, printre care înlocuirea
geamurilor vechi cu geamuri termo-
pan, în număr de 44 de bucăţi, cu o
valoare de 85.785 lei, jocuri de curte
ecologice în valoare de 14.608 lei,
schimbarea acoperişului de la intrare
în unitatea de învăţământ - cu o va-
loare de 9.590 lei, înlocuirea porţilor
de fier de la intrare în curtea grădi-
niţei - cu o valoare de 9.906 lei, res-

pectiv reparaţii la instalaţiile sanitare
şi electrice - cu o valoare de 12.497
lei. De asemenea, Asociaţia de pă-
rinţi a contribuit financiar cu suma
de 18.639 lei pentru dotarea curţii
de joacă a copiilor cu jocuri.  

Angajament 
al edilului şef

Primarul municipiului

Satu Mare, Dorel Coica, a a ţinut să
îi asigure pe dascăli şi pe părinţi
că până în 2016 toate creşele,
grădiniţele şi şcolile vor fi reabi-
litate. “Pritoritatea numărul unu
a noastră este reabilitarea inte-
grală a sistemului de învăţământ,
însemnând creşe, grădiniţe şi
şcoli. Vreau să mulţumesc echi-
pei mele de la Primărie, pentru
că toţi şi-au adus aportul deose-

bit pentru a vă putea acorda
aceste sume. Nu în ultimul rând
vreau să mulţumesc părinţilor
pentru că au fost alături de voi şi
v-au sprijinit. Trebuie să contaţi
în continuare pe sprijinul nostru
şi până în 2016 noi avem un ţel
ca toate unităţile de învăţământ
să fie reabilitate, să le creăm con-
diţii extraordinare acestor copii,
pentru că ei sunt viitorul nostru.

Mă bucur că am putut să vă aju-
tăm. În continuare să ştiţi că
vom cunoaşte toţi directorii şi
toate cadrele didactice, pentru
că aşa mi se pare normal, ca Pri-
măria să ştie cine se ocupă de
educarea şi de viitorul copiilor
noştri. Contaţi pe noi şi sper ca
lucrurile să meargă bine în con-
tinuare!”, a declarat Dorel
Coica.

CIPRIAN BÂTEA

Primăria vrea să reabiliteze întreaga 
infrastructură şcolară
8 Primarul Dorel Coica a promis că până în 2016 toate creşele, grădiniţele şi şcolile vor fi reabilitate

ANGAJAMENT. Primarul Coica le promite sprijin financiar tuturor unităţilor de învăţământ

Ocuparea tinerilor, a şo-
merilor de lungă durată şi a persoa-
nelor din grupuri cu nevoi speciale,
precum şi creşterea eficienţei măsu-
rilor active de stimulare a ocupării
sunt cei mai importanţi indicatori
de performanţă stabiliţi pentru anul
acesta de Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei Sociale,
Familiei şi Persoanelor Vârstnice.
Anunţul a fost făcut ieri de către se-
cretarul de stat în Ministerul Mun-
cii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, Levente-
Akos Horvath. La evenimentul care
a avut loc la Camera de Comerţ, In-
dustrie şi Agricultură Satu Mare au
mai participat directorul şi directo-
rul adjunct al Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare, Simona Der-
şidan şi Marcel Maruşca, respectiv
directorul Camerei de Comerţ, In-
dustrie şi Agricultură Satu Mare,
Daniela Culic.  

Levente-Akos Horvath a
declarat că este nevoie de o corelare
a strategiei Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu stra-
tegia Ministerului Educaţiei Naţio-

nale pentru o îmbunătăţire a forţei
de muncă pe viitor. “Este vorba des-
pre o strategie proprie a noastră, a
Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, strategia de ocu-
pare a forţei de muncă în perioada
2014-2020. Această strategie ar tre-
bui corelată cu strategia Ministeru-
lui Educaţiei în ceea ce priveşte
activităţile şi formarea în domeniul
vocaţional şi ariile curiculare în do-
meniul şcolilor profesionale dacă
dorim o îmbunătăţire a forţei de
muncă pe viitor”, a declarat Le-
vente-Akos Horvath. 

Mai mult, secretarul de
stat în Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice a precizat că au fost iden-
tificate zece sectoare în care se vor
ivi oportunităţi masive de angajare.
“Ar trebui să ţinem cont şi de stra-
tegia de competitivitate pe viitor.
Această strategie de competitivitate
a României a identificat deja 10 nişe
foarte importante, zece sectoare, în
care în perioada imediat următoare,
adică în următorii şase ani, vor avea
loc solicitări de locuri de  muncă şi
aceste posturi pot fi ocupate cu per-
sonal calificat”, a precizat Levente-

Akos Horvath. În acest context di-
ficil, Strategia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 2014-
2020 (SNOFM) îşi propune să im-
pulsioneze eforturile de a atinge

ţinta de ocupare stabilită de Româ-
nia pentru anul 2020, şi anume o
rată de ocupare de 70% pentru po-
pulaţia în vârstă de 20-64 de ani.

Ciprian Bâtea

Strategie naţională pentru combaterea şomajului
8 Ministerul Muncii vrea să atingă o rată de ocupare a forţei de muncă de 70% pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani

Poliţiştii Secţiei 4 Beltiug
au procedat joi seara la oprirea în
trafic a unei autoutilitare Citroen
condusă de către un bărbat din
judeţul Cluj. În urma controlului
efectuat s- a stabilit că acesta
transporta cantitatea de 1350 kg
ciuperci, hribi, iar autoutilitara
aparţine unei societăţi comer-
ciale. Conducătorul auto nu a
putut prezenta documentele ne-
cesare pentru exercitarea activită-
ţii de recoltare sau colectare a
ciupercilor pe raza judeţului Satu
Mare. În urma verificărilor efec-
tuate s-a stabilit că societatea co-
mercială nu avea autorizaţie
emisă de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului (APM) Satu
Mare pentru recoltarea ciuperci-
lor în conformitate cu prevede-
rile legale. Oamenii legii au
sesizat autorităţile competente în
acest caz, care au aplicat măsurile
legale, întreaga cantitate de ciu-
perci fiind ridicată în vederea
confiscării. 

Pavel Prodaniuc

Clujean prins
transportând 
ilegal peste 
o tonă de ciuperci
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Cei mai importanţi oameni din
stat vor participa azi la festi-
vităţile care vor avea loc la

Carei şi la Satu Mare. Premierul Vic-
tor Ponta, vicepremierul Liviu Drag-
nea, ministrul Apărării Naţionale,
Mircea Duşa, ministrul Afacerilor
Externe, Titus Corlăţean, vor fi în
mijlocul locuitorilor judeţului nostru
cu ocazia Zilei Armatei, a anunţat
ieri, în cadrul unei conferinţe de
presă, preşedintele PSD Satu Mare,
Mircea Govor. Liderul social-demo-
craţilor sătmăreni i-a solicitat din nou
candidatului Klaus Iohannis să lămu-
rească acuzaţiile privind implicarea sa
în reţelele adopţiilor de copii la înce-
putul anilor ‘90. Manifestările vor în-
cepe la ora 11.00 la Monumentul
Ostaşului Român din Carei, cele de
la Satu Mare fiind programate pentru
ora 14.00.

Oaspeţi de seamă 
la Carei şi Satu Mare

Mircea Govor a anunţat pre-
zenţa la manifestările organizate cu
ocazia Zilei Armatei Române, la Carei
şi Satu Mare, a celor mai importanţi
oameni din stat, respectiv premierul
Victor Ponta, vicepremierul Liviu
Dragnea, ministrul Apărării, Mircea
Duşa, ministrul de Externe, Titus Cor-
lăţean. “Ziua Armatei este o sărbătoare
de suflet a poporului nostru şi mă
bucur că o să o putem sărbători aşa
cum se cuvine în prezenţa oaspeţilor
noştri dragi, atât la Carei cât şi la Satu
Mare”, a declarat liderul PSD Satu
Mare, Mircea Govor. Acesta a transmis
un mesaj de La mulţi ani! Armatei Ro-
mâne, mulţumindu-le cadrelor mili-
tare pentru tot ceea ce fac în slujba ţării
noastre. “Dumnezeu să-i ierte pe toţi
eroii neamului nostru, care s-au jertfit
pe câmpurile de luptă pentru libertatea
poporului român”, a adăugat Mircea
Govor.

Iohannis trebuie să 
răspundă acuzaţiilor

Liderul PSD Satu Mare i-a
cerut din nou candidatului Klaus Io-
hannis să lămurească acuzaţiile privind
implicarea sa în reţelele adopţiilor de
copii la începutul anilor ‘90. “Vreau să
transmit prin intermediul presei săt-
mărene, cum am mai făcut-o şi în ulti-
mele conferinţe de presă, anumite
aspecte legate de candidatul Klaus Io-
hannis Werner, care trebuie să explice
acuzaţiile care au apărut în ultima
vreme că a făcut parte din reţelele
adopţiilor de copii. Şi data trecută i-am
adresat câteva întrebări la care nu ne-a
răspuns nici până în ziua de azi. Tot
mai des apare ideea că domnul Iohan-
nis a făcut parte dintr-o reţea de adopţii
de copii, copii traficaţi în anii ‘90, des-
pre care nu se mai ştie ce s-a întâmplat
cu ei. Probabil, cum a spus şi bunica
unora dintre copii, au devenit victimele
traficanţilor de organe. Este un lucru
foarte grav, este o pată pe obrazul Ro-
mâniei. Mă mir ce fel de om este acest
candidat la Preşedinţia României şi mă
întreb cum poate să-şi închipuie că ţara
poate fi condusă de un asemenea per-

sonaj, care a fost în stare să vândă copii
pentru bani. Iohannis a şi admis că a
fost şoferul familiilor care au cumpărat
copii. Deci a fost prezent. Însă nu a ex-
plicat cât a câştigat din acele afaceri, res-
pectiv dacă banii au fost folosiţi pentru
achiziţionarea domeniilor lui, a caselor
pe care a spus că le-a cumpărat din banii
de meditaţii. Am văzut pe posturile de
televiziune acea bunică îndurerată, care
plângea şi îl întreba pe Iohannis unde-i
sunt nepoţii. Nici în ziua de azi nu i-a
oferit un răspuns. Mi se pare nu numai
scandalos, inuman, inacceptabil ca un
candidat la Preşedinţia României să fie
arătat cu degetul şi să fie acuzat de ase-
menea fapte deosebit de grave. Dacă au-
torităţile române erau mai exigente în
acei ani, Iohannis ar fi fost în puşcărie la
ora actuală pentru trafic de copii sau
chiar pentru complicitate la crimă îm-
potriva acestor copii, căci nu se ştie nici
în ziua de azi dacă au devenit victimele
traficanţilor de organe”, a declarat Mir-
cea Govor.

Autorităţile, somate 
să facă lumină

Preşedintele PSD Satu Mare
a cerut autorităţilor să facă lumină în
cazul adopţiilor în care a fost implicat
Iohannis. “Lucrurile sunt foarte grave,
opinia publică trebuie să ia poziţie, iar
autorităţile trebuie să facă lumină în
acest caz. De altfel, în Ziua de Ardeal,
Dan Tapalagă a scris un articol despre
implicarea cuplului de profesori Iohan-
nis în adopţii de copii din comuna Răş-
inari. A fost un scandal imens la acea
vreme, dar văd că totul s-a muşamalizat.
Odată pentru totdeauna, trebuie să se
facă lumină, până nu este prea târziu.
Dacă este vinovat, trebuie să plătească
pentru lucrurile grave pe care le-a comis
în anii ‘90. Sper că autorităţile se vor se-
siza, iar autorii acelor fapte mizerabile
să dea socoteală în faţa legii. Oricum, o
să plătească în faţa lui Dumnezeu. Cer
autorităţilor să trateze foarte serios

această problemă şi îi cer şi lui Iohannis,
de aici, de la Satu Mare, să aibă curajul
să iasă în faţa opiniei publice şi să spună
unde sunt acei copii pe care i-a traficat
şi câţi sunt în realitate, căci nu poţi să-ţi
cumperi şase case doar din vânzarea a
trei copii. Trebuia să vândă mai mulţi”,
a declarat Mircea Govor.

Guvernul Ponta 
sprijină Sătmarul

Primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, a prezentat aspecte
legate de absorbţia fondurilor euro-
pene şi de sprijinul acordat de Guver-
nul Ponta învăţământului sătmărean.
“Dacă la preluarea guvernării de către
Victor Ponta absorbţia era de 8,5%,
acum a crescut de peste cinci ori. Sunt
convins că pe viitoarea sesiune 2014-
2020 vom creşte extrem de mult şi vom
putea folosi toate aceste fonduri, exact
după modelul Poloniei, pe care l-am
adoptat şi noi. Tot din fonduri euro-
pene, Guvernul Ponta pregăteşte un
program care se numeşte România
Start-Up, care are două componente.
O componentă în valoare de 52 mi-
lioane euro se adresează elevilor, care
vor fi învăţaţi ce înseamnă manage-
mentul. Cea de-a doua componentă,
în valoare de 100 milioane euro, se
adresează tinerilor înbtre 18 şi 25 ani,
care doresc să iniţieze o activitate inde-
pendentă pe baza unui plan de afaceri.
Legat de învăţământ, ştiţi că în timpul
guvernării Boc- Băsescu, profesorii au
fost denigraţi, au fost umiliţi, li s-au
tăiat salariile, la cei care sunt pensionari
li s-au tăiat pensiile. A venit Guvernul
Ponta care a îndreptat această nedrep-
tate a Guvernului Boc- Băsescu. Aţi
văzut preocuparea actualei conduceri a
Primăriei Satu Mare pentru unităţile
de învăţământ. Am investit extrem de
mult în aceşti doi ani în instituţiile de
învăţământ, creşe, grădiniţe, şcoli, licee,
lucru pe care îl vom face în continuare.
Nu am fi putut să facem toate această

dezvoltare şi reabilitare dacă nu am fi
fost sprijiniţi de Guvernul Ponta. Să nu
uităm că primarul municipiului Satu
Mare este pesedist, este într-o relaţie
deosebită cu Guvernul României, iar
aceste relaţii ne-au ajutat să realizăm
aceste investiţii. În continuare, avem
promisiuni extrem de plăcute pentru
sătmăreni. Am discutat cu premierul
Ponta şi vicepremierul Dragnea şi ne
vor finanţa o sală polivalentă, un bazin
de înot acoperit, precum şi alte pro-
iecte. Al treilea pod şi şoseaua de cen-
tură se licitează pe data de 9 noiembrie.
Practic, banii vor fi alocaţi, iar din pri-
măvară se poate porni lucrarea. În con-
tinuare suntem axaţi pe consolidarea şi
dezvoltarea învăţământului, deci şi ală-
turi de profesori. Avem asigurate fon-
duri pentru salariile tuturor
profesorilor până la sfârşitul anului”, a
declarat primarul municipiului Satu
Mare.

PSD a desfăşurat 
o campanie corectă

În urma discuţiei avute cu
domnul Biden, premierul Victor Ponta
este agreat şi, în acest moment, este re-
prezentantul României în relaţiile cu
Statele Unite, a arătat Dorel Coica.
“Chiar dacă Băsescu se mai laudă că e
susţinut de Angela Merkel, am văzut
noi ce susţinere are, că Angela Merkel
a trecut pe lângă el fără să-l bage în
seamă”, a declarat primarul Coica. Edi-
lul şef a arătat că PSD a desfăşurat o
campanie electorală corectă, fără să
creeze stări de tensiune şi la fel o va face
până la sfârşitul acestei sesiuni de ale-
geri.

Şi primarul Dorel Coica a
declarat că Iohannis trebuie să lămu-
rească acuzaţiile privind implicarea în
vânzarea copiilor. “Înainte de a pleca la
vot, Iohannis are de dat nişte explicaţii
poporului român. Din păcate, aţi văzut
şi cu amânarea deciziei legate de in-
compatibilitate s-au făcut nişte mane-

vre. Dacă Iohannis ar avea coloană ver-
tebrală, ar veni în faţa românilor, ar răs-
punde la întrebările care îi sunt adresate
şi ar lămuri acea problemă cu vânzarea
copiilor”, a declarat edilul şef. 

Primarul Coica a prezentat
apoi motivele pentru care îl votează pe
Victor Ponta. “Am extrem de multă în-
credere în el, este tânăr, foarte dinamic,
este agreat. Nu trebuie să uităm nivelul
de cultură pe care îl are domnul pre-
mier Ponta. Când a mers în Parlamen-
tul italian a vorbit în limba italiană fără
să citească, când a fost în Parlamentul
francez a vorbit în limba franceză fără
să citească. Vorbeşte limba engleză per-
fect. Nu îi va trebui mult şi va putea să
vorbească cu doamna Angela Merkel
pe limba ei şi va putea vorbi mai bine
decât ar putea vorbi Iohannis”, a decla-
rat Dorel Coica.

România are nevoie 
de Victor Ponta

Premierul Victor Ponta este
cel mai potrivit candidat pentru func-
ţia de preşedinte al României, a arătat
preşedintele Organizaţiei Municipale
Satu Mare a OFSD, Manuela Rogoz.
“Pentru că în ultima perioadă Guver-
nul Ponta a făcut enorm de multe lu-
cruri bune, a luat o grămadă de măsuri
şi a implementat o grămadă de proiecte
pentru tinerii cu vârsta între 18 şi 35 de
ani, sunt lucruri foarte îmbucurătoare
pentru noi. Victor Ponta este un om
care se gândeşte la cei din jurul lui, un
om care pune accent pe tineri şi nu
numai, pe clasele sociale defavorizate,
aici putem aminti măsurile aprobate
săptămâna trecută de Guvernul Ponta,
care vin foarte bine pentru cei cu pro-
bleme sociale dinb România. Aceste
lucruri dovedesc încă o dată că Româ-
nia are nevoie de un om ca şi Victor
Ponta. El este pregătit, prin tot ceea ce
a făcut până acum, demonstrază că este
omul potrivit pentru Preşedinţia Ro-
mâniei”, a declarat Manuela Rogoz.

SZASZ LORAND

Cei mai importanţi oameni din stat vin
de Ziua Armatei la Satu Mare
8 La manifestările organizate de Ziua Armatei în Carei şi Satu Mare vor participa premierul Victor Ponta,
vicepremierul Liviu Dragnea, alături de miniştrii Mircea Duşa şi Titus Corlăţean

SOLICITARE. Liderul PSD Satu Mare îi cere din nou lui Iohannis să răspundă acuzaţiilor privind implicarea sa în vânzarea de copii
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Ziua Armatei Române a fost
sărbătorită ieri în avans la Ne-
greşti Oaş, unde, la Obeliscul

Ostaşului Român din centrul oraşu-
lui, Primăria şi Casa Orăşenească de
Cultură au organizat o serie de ma-
nifestări. Cu această ocazie a avut loc
un ceremonial religios, a fost trans-
mis un mesaj de Ziua Armatei Ro-
mâne, au fost depuse coroane de flori
şi a fost prezentat un moment artis-
tic. La eveniment, alături de cele lo-
cale au fost prezente şi autorităţile
judeţene.

Omagiu eroilor 
Armatei Române

Manifestarea a debutat, în
ciuda ploii mărunte, cu intonarea Im-
nului de Stat al României, după care
un sobor de preoţi, printre care şi pro-
topopul ortodox de Oaş, Mihai Feher,
şi protopopul greco-catolic, Iacob
Feier, a oficiat un ceremonial religios
fiind ridicat un parastas în memoria
eroilor căzuţi pe câmpurile de bătălie. 

În continuare, primarul ora-
şului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, a
prezentat un mesaj în cinstea Armatei
Române, afirmând că militarii români,
atât cei care şi-au dat viaţa în războaie,
cât şi cei de azi, sunt demni de toată
cinstea şi aprecierea tuturor românilor.
“Sărbătorim 70 de ani de când Armata
Română a eliberat ultima brazdă de
pământ românesc de sub ocupaţia
hortysto-hitleristă la Carei, dându-ne
nouă, tuturor românilor, libertatea.
De aceea, noi toţi aducem recunoş-
tinţă şi un pios omagiu tuturor eroilor
care s-au jertfit pentru noi”, a mai spus
Aurelia Fedorca. 

Au fost apoi depuse coroane
de flori din partea Consiliului Jude-
ţean, a Primăriei şi Consiliului Local
Negreşti Oaş, a structurilor Ministe-
rului Administraţiei şi Internelor, a in-
stituţiilor de învăţământ din oraş, a
Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş,
precum şi din partea Alianţei Electo-
rale PSD-UNPR-PC, a Alianţei Creş-
tin-Liberale şi a Partidului Liberal
Reformator.

O sărbătoare aparte
La manifestarea dedicată

Zilei Armatei de la Negreşti Oaş au
fost prezenţi, printre alţii, deputatul

Ovidiu Silaghi, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Adrian Ştef, vicepreşe-
dintele Mircea Govor, managerul
public al judeţului Satu Mare, Nicolae
Bura, consilierul judeţean Gheorghe
Ciocan, consilieri locali, reprezentanţi
ai partidelor politice, elevi, cadre di-
dactice sau simpli cetăţeni.

Deputatul Ovidiu Silaghi a
declarat că s-a simţit onorat de invita-
ţia de a sărbători alături de negreşteni
această frumoasă zi, iar ceremonia a
fost solemnă şi foarte bine organizată.
Preşedintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, a arătat că întreg judeţul
trebuie să se îmbrace în haine de săr-

bătoare, Ziua Armatei Române fiind
o chestiune de demnitate şi identitate
naţională. La rândul său, vicepreşe-
dintele Mircea Govor a arătat că Ziua
Armatei Române este o zi execepţio-
nală pentru poporul nostru, are o
semnificaţie aparte şi trebuie sărbăto-
rită aşa cum se cuvine şi a transmis
mulţumiri veteranilor de război şi un
pios omagiu eroilor căzuţi la datorie.
La finalul sărbătorii, elevii din Ne-
greşti Oaş, membrii Ansamblului Fol-
cloric “Sânzienele”, coordonat de
Maria Tripon, precum şi folkist-ul săt-
mărean Sorin Bălaj au prezentat un
atractiv program artistic.

FLORIN DURA

Ziua Armatei Române, sărbătorită
în avans la Negreşti Oaş
8 La manifestările organizate cu această ocazie au fost prezente şi autorităţile judeţene,
alături de cele locale

SĂRBĂTOARE. Ceremonie solemnă la Negreşti Oaş de Ziua Armatei Române

Arhivele Naţionale ale Ro-
mâniei, Arhivele Naţionale Satu Mare
în calitate de partener al Asociaţiei de
Tineret DAR Development Associa-
tion au organizat ieri cu sprijinul Mu-
zeului Judeţean, vernisajul expoziţiei
“Constantin Brâncoveanu 300 - Do-
cumente de Arhivă”. La eveniment au
participat purtătorul de cuvânt al In-
stituţiei Prefectului, Lorena Georgi,
directorul Arhivelor Naţionale Filiala
Satu Mare, Lucian Cucuiet, directorul
Muzeului Judeţean Satu Mare, Liviu
Marta, reprezentanţii Asociaţiei de Ti-
neret DAR Development, în frunte cu
preşedintele Alexandra Brutaru şi di-
rectorul executiv Cristian Brutaru,
preotul paroh Gabriel Gorgan de la
Biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena”, numeroşi elevi de la Şcoala
“Constantin Brâncoveanu”, alături de
directorul unităţii Anca Seucea, dar şi
alţi oameni de cultură. Cu această oca-
zie, prefectul Eugeniu Avram a trans-
mis un mesaj în care felicită
organizatorii pentru faptul că au decis
ca expoziţia itinerantă să poposească şi
la Satu Mare. În cadrul expoziţiei sunt
expuse reproduceri ale unor docu-
mente emise de cancelaria brâncove-

nească în perioada 1688-1714, aflate
în depozitele Arhivei Naţionale Isto-
rice Centrale din Bucureşti. 

Expoziţia îşi propune să con-
vingă publicul interesat de valoarea
inestimabilă a miniaturilor din docu-
mentele brâncoveneşti, care reprezintă
o culme a stilului de ornamentare a ac-
telor de cancelarie, răspunzând cerin-
ţelor boierimii şi domniei care îşi
etalau astfel statutul şi bogăţia. Volu-
mul şi expoziţia au fost realizate în ca-
drul unui proiect al Asociaţiei de
tineret cu scop educativ si cultural,
DAR Development Association, fi-

nanţat de Ministerul Culturii prin Ad-
ministraţia Fondului Cultural Naţio-
nal, proiect ce se desfăşoară în
perioada mai - noiembrie 2014. Expo-
ziţia a fost lansată în 16 august 2014,
la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi,
iar Primăria Comunei Potlogi este
partener in proiect. La finalul vernisa-
jului, conducerea Şcolii “Constantin
Brâncoveanu” a primit din partea
Asociaţiei de Tineret DAR Develop-
ment un document cu sigiliu aparţi-
nând domnitorului Constantin
Brâncoveanu.

Pavel Prodaniuc

La Nord Vest TV va reîn-
cepe, astăzi, începând cu ora 20.00,
una dintre cele mai aşteptate emi-
siuni, “NVedem la TV”, realizată de
Raluca Jofi. În fiecare emisiune sunt
trei invitaţi din diferite domenii, care
trebuie scoşi în evidenţă. “NVedem
la TV” se află la al doilea sezon, a
rămas acelaşi format întrucât a ieşit
foarte bine şi a avut un real succes în
rândul publicului. În această emisi-
une se prezintă personalitatea
fiecărui invitat, iar telespectatorii să-
i cunoască aşa cum sunt. “Îmi face
deosebită plăcere să provoc invitatul
să gătească, să cânte,să danseze, să ne
prezinte căminul, să-i cunoaştem fa-
milia şi multe alte lucruri inedite,
asta bineînţeles cu acordul lui.
NVdem la TV se află la al doilea
sezon şi am ales să rămână acelaşi for-
mat pentru că primul a ieşit foarte
bine şi s-a bucurat de succes”, a decla-
rat realizatorul NVTV, Raluca Jofi.
Câteodată, invitaţii sunt greu de con-
vins să apară în faţa camerelor de luat
vederi, pentru a afla detalii despre
viaţa şi activitatea acestora, însă în
cele din urmă aceştia se declară în-
cântaţi de materialul realizat. 

Invitaţii primei ediţii sunt:
Suranyi Botond, cel care a încântat
juriul la “Vocea României”, unde a
întors toate cele patru scaune, desig-
nerul Ioana Călin şi Ioana Guruţă,
care şi-a lansat primul ei single “Ca la
metrou”. Emisiunea se difuzează în
fiecare sâmbătă, începând de la ora
20.00, pe NVTV, şi în reluare dumi-
nică de la ora 14.00, respectiv mier-
curi de la ora 9.00. 

Pavel Prodaniuc

Emisiunea “NVdem la TV”, din
nou pe micile ecrane

Documentele brâncoveneşti, expuse la Muzeul
Judeţean

Pasageră rănită uşor
în Sătmar

Poliţiştii Biroului Rutier au
fost sesizaţi joi despre producerea
unui eveniment rutier pe raza muni-
cipiului Satu Mare. În urma cercetă-
rilor efectuate la faţa locului a rezultat
faptul că Ioan B., în vârstă de 51 de
ani, în timp ce conducea autoturis-
mul marca Audi pe strada Codrului,
la intersecţie cu strada Ganea, nu a
respectat semnificaţia indicatorului
“Cedează trecerea” şi a intrat în coli-
ziune cu autoturismul marca Ford
condus regulamentar pe drumul
prioritar de către Daniel C., în vârstă
de 22 de ani. În urma impactului, a re-
zultat rănirea uşoară a unei pasagere
din autoturismul Ford. Conducătorii
auto au fost testaţi, rezultatele fiind
negative, dar le-au fost recoltate şi
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii eventualei alcoolemii. Con-
ducătorul maşinii Audi este cercetat
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
vătămare corporală din culpă.(Pavel
Prodaniuc)

Elevii de la Şcoala
Mircea Eliade din
Satu Mare au oma-
giat eroii

Elevii clasei a VI-a B de la
Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade”
din Satu Mare, însoţiţi de directoa-
rea şcolii, Mariana Sălăgean, şi de
dirigintele lor, au petrecut câteva
clipe la bustul domnitorului Mihai
Viteazul din localitate, ca recunoş-
tinţă pentru sacrificiul sângelui văr-
sat de soldaţii români care şi-au dat
viaţa pentru eliberarea ultimei
palme de pământ românesc, la
Carei, în data de 25 octombrie
1944. Astfel, în ciuda ploii şi a vre-
mii reci, elevii s-au rugat pentru
odihna sufletelor tuturor ostaşilor
români care au murit pe câmpurile
de bătălie pentru realizarea marelui
deziderat de unitate şi indepen-
denţă a României, depunând de
asemenea şi câte o floare la bustul
marelui domnitor român. Din par-
tea Poliţiei Municipale Satu Mare a
fost prezent agentul şef principal
Ioan Vancea. (Valeriu Ioan)
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Ministrul Apărării Naţio-
nale, Mircea Duşa a pre-
miat ieri cuplurile de aur

ale municipiului Satu Mare, în ca-
drul unei festivităţi organizate în
sala Stării Civile. Peste 40 de cupluri
sătmărene au primit diplome şi pre-
mii în bani. 

Ministrul Mircea Duşa a
ajuns cu o zi mai repede la Satu
Mare, pentru a pregăti festivitățile
care vor fi organizate azi, de Ziua
Armatei, la Carei şi la Satu Mare.
Cu această ocazie, primarul Dorel
Coica l-a invitat să participe la fes-
tivitatea de premiere a cuplurilor de
aur. Alături de primarul Dorel
Coica, ministrul Duşa a felicitat
cele 47 de cupluri sătmărene şi le-a
înmânat  diplomele de merit, alături
de premiile în bani, oferite de către
Primăria Municipiului Satu Mare.
“Mă aflu în judeţ pentru a pregăti
festivităţile de mâine de la Carei. Se
împlinesc 70 de ani de când au fost
eliberate municipiile Satu Mare şi
Carei, este şi Ziua Armatei, când
omagiem şi veteranii de război. Şi
dumneavoastră sunteţi nişte vete-

rani, să ai 50 sau 60 de ani de căsă-
torie este un lucru deosebit. Vreau
să vă felicit pentru ce aţi făcut în
viaţă, pentru ce aţi făcut pentru mu-
nicipiu, pentru urbea dumneavoas-
tră, să vă doresc sănătate, La mulţi
ani şi să ne vedem şi peste 10 ani tot
aşa de frumoşi“, a declarat Mircea
Duşa. 

În cadrul festivităţii de ieri au
fost premiate 28 de cupluri cu 50 de
ani de căsătorie şi 19 cupluri cu 60 de
ani de căsătorie. Primarul Dorel Coica,
în încheierea festivității, le-a urat cuplu-
rilor de aur multă sănătate şi le-a trans-
mis că o să le propună consilierilor
locali ca toate cuplurile cu peste 50 de
ani de căsătorie să fie premiate anual.

IERI, LA PRIMăRIA SATU MARE

Cuplurile de aur, premiate de
ministrul Apărării Naţionale

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.

ACŢIUNE. Ministrul Apărării Naţionale este alături şi de “veteranii” 
în ale căsniciei

AlexAndrA ArdeleAn

S.C. TROTA România
s.r.l. organizeazá interviuri la bi-
roul din Cluj, str. Baladei 2 A,
pentru a selectiona tineri soferi
profesionisti cu categoriile C + E,
cu cel putin 2 ani de experientá de-
monstrabilá pe camion articulat
TIR (cap tractor cu semiremorcá).
Se lucreazá numai în echipaj, pen-
tru efectuarea de transporturi fri-
gorifice în Comunitatea
Europeaná. Dupá fiecare 2 luni pe
comunitate, se dá o sáptámîná de
concediu, firma asigurînd tran-
sportul cu avionul, dus si întors. Se
asigurá un minim între salarul de
bazá si diurne, care depinde de ca-
tegoria profesionalá si de vechimea
în firmá si care porneste de la
1550€/luná. Solicitantii selectati
vor sustine o probá practicá pentru
a se valora capacitatea profesionalá.
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

conducere  - Cartela tahograf -
Atestat de marfă
- Caziere judiciar şi auto  - Carac-
terizare de la ultimul loc de muncă

A se abţine toţi cei ce nu
întrunesc condiţiile mai sus ară-
tate.

Lucrătorii din cadrul In-
spectoratului de Poliţie al Judeţului
(IPJ) Satu Mare au fost solicitaţi să
intervină la două cazuri de lovire care
au avut loc în judeţ. Astfel, oamenii
legii din Carei au fost sesizaţi, joi, de
către o localnică despre faptul că
soţul ei ar fi fost agresat. La faţa lo-
cului s-a deplasat de îndată patrula
formată din poliţist şi jandarm, care
au constatat faptul că soţul recla-
mantei se afla sub influenţa băuturi-
lor alcoolice, iar între el şi femeie a
apărut o stare conflictuală, moment

în care băiatul bărbatului, în vârstă
de 19 ani, ar fi intervenit între cei doi
şi şi-a lovit tatăl cu pumnii în zona
capului. Victima a fost transportată
la Spitalul Carei în vederea acordării
îngrijirilor medicale. Tot joi, poliţi-
ştii Secţiei Tăşnad au fost sesizaţi
prin apelul unic de urgenţă 112 de
către un localnic din Cehal despre
faptul că nepotul său Ioan I. ar fi fost
agresat fizic. În urma verificărilor
efectuate s-a stabilit că Ioan I., în vâr-
stă de 40 de ani, şi Gheorghe M., în
vârstă de 44 de ani,  se aflau la domi-

ciliul părţii vătămate, iar pe fondul
consumului de alcool între cei doi s-
au iscat discuţii contradictorii care au
degenerat iar Gheorghe M. i-ar fi
aplicat gazdei lovituri cu pumnii şi
picioarele în zona capului. Victima a
fost transportată la Spitalul din Tăş-
nad pentru acordarea îngrijirilor me-
dicale. În ambele cauze se efectuează
cercetări sub aspectul comiterii in-
fracţiunii de lovire sau alte violenţe,
persoanele fiind cercetate în stare de
libertate. 

Pavel Prodaniuc

Şi-a lovit tatăl cu pumnii în cap

ANUNŢ
Prin prezenta se aduce la cunoştinţă publică

că în data de 27 octombrie 2014 de la ora 10,00
va avea loc tragerea la sorţi pentru completarea bi-
rourilor electorale ale secţiilor de votare, în con-
formitate cu dispoziţiile art. 22 alin. (2)-(4) din
Legea nr. 37/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Operaţiunea de com-
pletare a birourilor electorale ale secţiilor  de
votare va avea loc pe tot cuprinsul celor 48 de ore
de la expirarea termenului pentru comunicarea
reprezentanţilor, cel mai târziu la data de 28 oc-
tombrie 2014. La tragerea la sorţi pot participa şi
reprezentanţi anume desemnaţi ai formaţiunilor
politice care au candidaţi şi nu sunt reprezentate
în Biroul Electoral Judeţean Satu Mare nr. 32. 

PREŞEDINTE,
Jud. VÎLCU ADRIANA
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“DANIEL”-TERMOPANE
PrOfile salaMander 100% faBriCate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

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

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi Pe strada Martir-
ilOr dePOrtaţi,  în inCinta

fOstei tiPOgrafii “sOMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai Bune
Preţuri Din oraş!

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

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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liga 1: asa-steaua
derby-ul etapei a 12-a
azi
Chiajna - CfR  21:00 Look TV 
U Cluj - Viitorul 18:30 Look TV 
Botosani - Rapid 21:00 Look TV 
mâine
Ceahlaul - Iasi 16:00 Look TV 
Dinamo - Pandurii 18:30 Look Plus 
Tg. Mures - Steaua 21:00 Look TV 
luni, 27 octombrie 
Astra - Petrolul 21:00 Look TV 

Rezultate din 
liga europa
Grupa a
Villarreal (Spania) - fC Zurich
(elveţia) 4-1
Borussia Monchengladbach (Germa-
nia) - Apollon Limassol (Cipru) 5-0
- mijlocaşul Nicolae Grigore a intrat
pe teren în minutul 50 la Apollon Li-
massol, dar antrenorul Ioan Andone,
aflat la debut pe banca ciprioţilor, l-a
înlocuit în minutul 66
Grupa B
fC Torino (Italia) - HJK Helsinki
(finlanda) 2-0
fC Bruges (Belgia) - fC Copenhaga
(Danemarca) 1-1
Grupa C
Tottenham Hotspur (Anglia) -
Asteras Tripolis (Grecia) 5-1
- fundaşul Vlad Chiricheş a fost
rezervă la Tottenham Hotspur, iar
Dorin Goian, accidentat, nu a fost
convocat pentru acest meci la Asteras
Tripolis
Partizan Belgrad (Serbia) - Beşiktaş Is-
tanbul (Turcia) 0-4
Grupa D
Celtic Glasgow (Scoţia) - Astra
Giurgiu (România) 2-1
fC Salzburg (Austria) - Dinamo Za-
greb (Croaţia) 4-2
Grupa e
estoril Praia (Portugalia) - Dinamo
Moscova (Rusia) 1-2
PSV eindhoven (olanda) - Panathi-
naikos Atena (Grecia) 1-1
Grupa F
Internazionale Milano (Italia) - AS
Saint-etienne (franţa) 0-0
Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina) -
fK Qarabag (Azerbaidjan) 0-1
Grupa G
NK Rijeka (Croaţia) - feyenoord
Rotterdam (olanda) 3-1
Standard Liege (Belgia) - fC Sevilla
(Spania) 0-0
Grupa H
fK Krasnodar (Rusia) - VfL Wolfs-
burg (Germania) 2-4
oSC Lille (franţa) - everton (An-
glia) 0-0

Grupa I
Slovan Bratislava (Slovacia) - Sparta
Praga (Cehia) 0-3
Young Boys Berna (elveţia) - SSC
Napoli (Italia) 2-0
Grupa J
Aalborg BK (Danemarca) - Dinamo
Kiev (Ucraina) 3-0
Steaua Bucureşti (România) - Rio Ave
(Portugalia) 2-1
Grupa K
Dinamo Minsk (Belarus) -
Guingamp (franţa) 0-0
PAoK Salonic (Grecia) - AC
fiorentina (Italia) 0-1
A marcat: Vargas ‘38
- fundaşul Răzvan Raţ a jucat tot
meciul la PAoK Salonic şi a primit
un cartonaş galben în minutul 34, iar
portarul Ciprian Tătăruşanu a fost in-
tegralist la AC fiorentina
Grupa l
Metalist Harkov (Ucraina) - Legia
Varşovia (Polonia) 0-1
Trabzonspor (Turcia) - Lokeren (Bel-
gia) 2-0

10/ Sâmbătă, 25 octombrie  2014

Voleibalistele de la Csm
satu mare vor întâlni în
această seară de la ora 18

pe medicina târgu mureş în
cadrul etapei a 3-a a Diviziei a1.
Partida se anunţă a fi una extrem
de dificilă dacă ţinem cont că
mureşencele au încheiat pe locul
patru ediţia trecută de campionat
şi în acest an au din nou ca obiec-
tiv o calificare în cupele europene.

“Ne aşteaptă un meci
foarte greu în compania uneia din-
tre cele mai bune echipe din campi-
onat. S-au mai întărit cu o jucătoare
din Brazilia, au un lot valoros dar
asta nu ne împiedică să sperăm şi noi
la o surpriză” ne-a spus antrenorul
sătmărencelor, Adrian Pricop.

CSM Satu Mare a câştigat
cu 3-1 în prima etapă cu Unic Piatra
Neamţ şi a pierdut în runda a doua
la CSM Târgovişte cu 1-3.

Din păcate va lipsi şi la
acest meci americanca Alexis
Matews, nerefăcută după acci-
dentarea la umăr.
Lotul sătmărencelor: Beata Vajda,
Adrian Matei, Allison McCardy,
Ivana Zburova, Viktoria Dedkova,

Angelica Podină, Alexandra Mişca,
Natalia Preda, Denis Mocar,
Alexandra Molnar, Diana Adamc-
sik.

Partida va începe la ora
18.00 şi va fi arbitrată de Hadade
Dan si Lazar Mihai din
Zalăuobservator: Călimac Nico-
lae( Cluj Napoca)

Programul etapei a 3-a
Penicilina Iasi - Volei Alba-Blaj
Dinamo R. Buc. -  Ştiinta Bacau
CSM Lugoj - SCM “U” Craiova
CSM Bucureşti - CS “U” Cluj
CSM Satu Mare  - CS “U” Medic-
ina Târgu Mureş
VC Unic LPS Piatra Neamţ- 
CSM Târgovişte

VoLeI feMININ: CSM SATU MARe- MeDICINA TâRGU MUReŞ

Sperăm la o surpriză

După succesele din Cluj
Napoca și Budapesta, Autonet

Mobility Show şi-a prelungit  itin-
erariul și a ajuns în acest week end

la Bucureşti.
Autonet Mobility Show

Bucureşti este un eveniment cu
totul special şi asta pentru că echipa
Autonet a hotărât organizarea
evenimentului împreună cu Pre-
mium expo, organizatorul Salonu-
lui Auto Bucureşti şi Accesorii 2014
incheind un parteneriat ce se
doreşte a fi de lungă durată.

Vedeta Autonet Mobility
Show e emanuel Gyenes , cel care

va reprezenta România şi va con-
cura pentru Autonet Motorcicling
Team Satu Mare la Raliul Dakar
2015.

“ Sunt prezent aici cu am-
bele motoare. e clar că vedeta e mo-
torul cu care voi concura la Dakar
anul viitor. e foarte multă lume şi
mă bucur că noi cei de la Satu Mare
suntem chiar la intrare şi suntem
printre cei mai vizitaţi” ne-a spus
Mani Gyenes.

Autonet Mobility Show
are loc  în aceeaşi perioadă cu Sa-
lonul Auto Bucureşti şi Accesorii,
eveniment ce  adună la rândul său,

un număr important de atracții
menite să îi atragă pe entuziaștii au-
toturismelor, dar și pe aceia care
doresc să își petreacă un weekend
plăcut, cu un meniu de activități
foarte bogat.

Aflat la cea de a 12-a
ediție, Salonul Auto Bucureşti &
Accesorii le oferă celor care vor
alege să îi treacă pragul, expoziții de
autoturisme și autovehicule utilitare
ușoare și grele, vehicule hibride și
electrice, autoturisme clasice, piese
şi accesorii auto, motociclete și
multe altele.

Florin mureşan

eVeNIMeNT
Mani Gyenes, vedeta Autonet Mobility Show de la Bucureşti

Simona Halep s-a calificat de
pe primul loc în grupă în semifinalele
Turneului Campioanelor. După două
victorii în primele zile, reprezentanta
noastră a cedat în confruntarea cu Ana
Ivanovic.

Meciul de vineri era unul ex-
trem de important pentru sportiva din
Serbia. Singura șansă a Anei Ivanovic
pentru accesul în următoarea fază era
să câștige în fața compatrioatei noastre
în două seturi.

Primul set a fost unul foarte
disputat, iar Halep a condus cu 5-2. A
servit pentru câștigarea actului, însă
apoi a cedat 4 game-uri la rând, iar
Ivanovic a condus cu 6-5. Simona a
egalat situația, însă a cedat actul în
tiebreak.

Din acel moment, Ana era
obligată să câştige setul 2 pentru califi-
carea în semifinalele de la Singapore, iar
Halep avea oricum asigurată prima
poziție în grupă.

Cu toate acestea, românca și-
a respectat blazonul și nu i-a dat cale

liberă adversarei sale. Nativa din Bel-
grad a pierdut setul cu 3-6 și totodată
posibilitatea de a accede în penultimul
act de la Turneul Campioanelor.

În decisiv, cele două jucătoare
au evoluat la capacitate maximă, chiar
dacă rezultatul nu mai putea schimba
componența careului de ași de la Sin-
gapore.

Într-un final electrizant,
Ivanovic s-a impus cu 7-6, 3-6, 6-3 și a
terminat grupa cu două victorii și o în-
frângere. Cu același bilanț au încheiat
și Simona Halep și Serena Williams,
însă ele s-au calificat în faza următoare
grație procentajului de game-uri
câștigate/cele jucate în total.

Semifinalele Turneului Cam-
pioanelor vor avea loc azi, de la orele
09:30 și 13:30. ordinea de disputare a
celor două meciuri va fi comunicată de
organizatori la începutul zilei.

ele sunt Simona Halep - Ag-
nieszka Radwanska și Serena Williams
- Caroline Wozniacki, şi vor fi pe Digi
Sport 2 Dolce Sport 1

TURNeUL CAMPIoANeLoR
Simona a calificat-o pe Serena
Williams în semifinale!

Clasament

1. Ştiinţa Bacău 6 p
1. Dinamo Romprest 6 p
1. CSM Bucureşti 6 p
4. CS Volei Alba Blaj 3 p
4. CSU Medicina Tg. Mureş 3 p
4. CSM Târgovişte 3 p
4. CSM Satu Mare 3 p
8. Penicilina Iaşi 2 p
8. U Cluj 2 p
10. CSM Lugoj 1 p
10. SCM U Craiova 1 p
12. VC Unic Piatra Neamţ 0 p
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LIGA A 2-A: Fc OLT- OLIMPIA, AZI ORA 11

poate la Slatina…

În penultimul meci din cadrul
turului sezonului regulat, FC
olt slatina primeşte vizita

unei alte formaţii ce speră să
prindă play-off-ul, olimpia satu
mare. În stagiunea trecută, gru-
parea pregătită de Dan oprescu a
obţinut patru din cele şase puncte
puse în joc, în cele două meciuri
cu echipa noastră antrenată
atunci de cuplul Csik-Bolba.. 

Gazdele speră să- şi treacă
în cont un nou rezultat pozitiv, în
vreme ce oficialii echipei noastre
sunt convinşi că a venit momentul
ca Olimpia să obţină primele
puncte din deplasare în acest sezon.

“cu excepţia meciului de
la Timişoara unde Poli a fost clar
peste noi, în rest am făcut meciuri
bune în deplasare. Din păcate am
suferit la finalizare şi asta ne-a costat
până acum. Să sperăm că la Slatina
vom începe revirimentul”, spun ofi-
cialii Olimpiei.

Mijlocaşul celor de la Fc
Olt, Alin Ignea, este conştient că
meciul nu va fi deloc uşor, cele două
formaţii fiind despărţite de un
punct în clasamentul seriei. 

„Este un meci foarte greu,
Olimpia Satu Mare are acelaşi nu-
cleu de jucători, pe care în vară l-a
îmbunătăţit. Tot timpul ne dorim
victoria, indiferent de adversar,
rămâne să şi putem, iar asta depinde
de forma de moment, dar şi de alţi
factori”, a declarat pentru
gazetanouă.ro, mijlocaşul grupării
slătinene, Alin Ignea, înaintea meci-
ului de pe teren propriu cu Olimpia
Satu Mare. 

Delegaţia celor de la
Olimpia Satu Mare a ajuns joi după
amiază la Slatina. 

Meciul Fc Olt Slatina -
Olimpia Satu Mare se va disputa,
azi, cu începere de la ora 11.00, pe
Stadionul „1 Mai”. Observatorul în-
tâlnirii este Viorel Leşeanu
(Giurgiu).

Lotul Olimpiei deplasat la
Slatina: Anca, Şuta, Munteanu,
Burlacu, Ioniţă, Mureşan, Micaş,
Heil, Iuhas, Laso, Gavrilescu, Rus,
Faur, Bic, Swarckopf, Villand,
Boştină, Feier, A. Rus. Lipsesc
Bălău accidentat, Apostu şi Bujor
nereţinuţi în lot.

FloRin muReșAn

Liga 1 la fotbal

SezoNul 2014-2015

se vede la

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

ambianţă PLăcuTă

Vă aşteptăm!
PrieTeni

Ziua a patra a campionat-
ului Național de floretă speranțe a
programat ieri, la Sala de Scrimă
Floreasca din București, cea din
urmă probă: feminină pe echipe. 

La start s-au prezentat
cinci formații, iar medaliile de aur
au fost cucerite de către cSA
Steaua 1, care a trecut în finală de
cSA Steaua 2, scor 42-32. Bronzul

a revenit celor de la cSTA
București. 

La fel ca în concursul
băieţilor , şi la fete echipa cS Satu
Mare a terminat pe locul patru . În fi-
nala mică fetele noastre au fost învinse
de cSTA cu 42-29.

„Avem o echipă foarte
tânără iar plusul de experienţă al ad-
versarelor şi diferenţa de vârstă şi-a

spus cuvântul. Trebuie să muncim,
fetele sunt talentate şi cu siguranţă vor
veni pe viitor şi medaliile”, a spus
antrenorul Dan Şuta.

meci pentru intrarea în semifinale
cS Satu Mare 1 – cS Satu Mare 2
45-25

semifinale
cSA Steaua 1 – cS Satu Mare 1 45-
26
cSA Steaua 2 – cSTA 36-31

Finala mică
cSTA – cS Satu Mare 1 42-29

Finala mare
cSA Steaua 1 – cSA Steaua 2 42-32.

cS Satu Mare 1: Klaudia Figus,
Melissa Korossy, Andreea Potor;

cS Satu Mare 2: Victoria Jager, Diana
Șuta, Tamara Ulici;
Antrenori: Dan Şuta , Simona Surd-
ucan. si Izsaki Arnold.

Ploile căzute în judeţ în
această săptămână dau peste cap
programul etapei a 10-a a Ligii a 4-
a de elită.

Derby-ul dintre primele
două clasate, Talna Oraşu Nou- So-
meşul Oar programat iniţial pentru
azi la ora 16 a fost amânat din cauza
terenului devenit impracticabil.

“Noi ştim cât de greu ne-a
fost să facem această bază sportivă şi
cât de greu am făcut ca acest gazon
să fie cel mai bun din judeţ, aşa că ar
fi păcat să stricăm totul pentru acest
meci. În plus pentru ambele echipe
e mai bine dacă vor fi condiţii civili-
zate şi nu un teren acoperit de apă”
spune preşedintele  celor de la Talna
Oraşu Nou, Bute Pal.

La rândul său antrenorul
Dacian Nastai de la Talna a confir-
mat amânarea jocului. “De trei zile
plouă torenţial în zonă. Nu merită
să stricăm acum gazonul, s-ar reface
foarte greu. Şi eu am meci şi cu ju-
niorii republicani de la LPS şi mă
gândesc că s-ar putea să nu se dis-
pute tot din cauza terenului  imprac-
ticabil. Vom vedea dimineaţă (n.r.
azi).” ne-a declarat Dacian Nastai.

Tot din cauza terenului
impracticabil a fost amânată şi par-
tida restanţă de la Dorolţ dintre Re-
colta şi Olimpia II Satu Mare.
Meciul ar fi trebuit să se dispute în
prima etapă , a fost reprogramat
pentru duminică dar acum iar nu se
poate disputa!!!

iată programul etapei:

sâmbătă, 25 octombrie:

Unirea 2008 Tășnad – Ştiinţa Bel-
tiug
Talna Orașu Nou – Someșul Oar
amânat 

Duminică, 26 octombrie:

Luceafărul Decebal – Sportul Botiz
Turul Micula – Voinţa Doba
Viitorul Vetiș – Schwaben Kal-
mandi cămin
Recolta Dorolţ – Fc Olimpia Satu
Mare II (meci amânat)
AS cetate 2010 Ardud – Fc Olim-
pia Satu Mare II, amânat.

Se joacă în week-end
în Liga a 4-a
seRiA A – etapa a 9-a:
sâmbătă, 25 octombrie:
• Energia Negrești – AS Livada
• Ugocea Porumbești – Dacia
Medieșu Aurit
Duminică, 26 octombrie:
• Someșul Odoreu – Arsenal Vetiș
• Unirea Păulești – Voința Lazuri
• Someșul cărășeu – Victoria Apa
• Prietenia crucișor – Voința
Babța
seRiA B – etapa a X-a:
Duminică, 26 octombrie:
• crasna Moftinu Mic – FcM
Victoria 2008 carei
• Victoria Petrești – Recolta
Sanislău
• Real Andrid – Viitorul Lucăceni
• Olimpia Domănești – Vulturii
Santău
• Unirea Pișcolt – Fortuna
căpleni
• Schamagosch ciumești –
Frohlich Foieni
• Kneho Urziceni – Stăruința
Berveni

Program Liga a V-a, 
etapa a 9-a
seria A:
Duminică, 26 octombrie:
• Platanul Marna – Olimpia
căuaș (ora 12:00)
• AS Ghenci – crasna craidorolț
• Voința Sătmărel – Dacia Supur
• Victoria Tiream – chesi Hodod
seria B:
Duminica, 26 octombrie:
• Unirea Bercu – Venus Dumb-
rava
• Înfrățirea Tarna Mare – Fc
certeze
• Viile Satu Mare – Speranța
Halmeu
• Egri Sasok Agriș – Dari Lipău
• Recolta Dorolț II stă
Partidele încep la ora 15.

LIGA A 4-A ELITE

Teren desfundat, derby amânat!
8 Partida de la Oraşu Nou va fi reprogramată

PRogRAmul etAPei A 10-A:

Fc Olt Slatina – Fc Olimpia Satu Mare
Unirea Tărlungeni – Fc Bihor Oradea
Fc caransebeş – Metalul Reşiţa
Fortuna – cS Mioveni
Şoimii Pâncota – AcS Poli Timişoara

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. Fortuna câmpina 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. Olimpia Satu Mare 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

ScRIMă / Tot pe patru!

MB EUROPA BROKER 
DE ASIGURARE SRL 

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

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

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro



ANUNT MEDIU

OFERTE DE SERVICIU

l Teatrul de Nord Satu Mare organizeaza
concurs in data de 17 noiembrie 2014,pentru
ocuparea postului contractual vacant de in-
spector resurse umane,pe perioada determi-
nata,din cadrul Compartimentului Juridic si
Resurse Umane. Conditii de participare  :—
Studii superioare economice sau juridice de
lunga durata absolvite cu diploma de licenta
; — 5 ani vechime in specialitatea studiilor
economice sau juridice  ;  —atestat in resurse
umane. Informatii la nr. de telefon
0261712362.Dosarele de inscriere se depun
la secretariatul institutiei de pe str.Horea  nr.3-
5 Satu Mare,pana la data de 07.11.2014
l Distribuitor mezeluri, angajez agent van-
zari in zona Satu Mare. Ofer salariu atractiv
si masina de serviciu. Tel.0744516034
l Firma din Germania cauta electrotehni-
cian, mecanic pentru utilaje de panificatie si
abator, instalator utilaje frigo. Avantaj vorbi-
rea 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 grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon
(non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania
la destinaţie. Execut tractări în şi din străină-
tate. 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, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La ne-
voie-deplasare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pentru maşină mică,
camion. Telefon 0740-774201.
l 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 Windows,
devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la
domiciliul clientului  Telefon  0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Tele-
fon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.

l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avan-
tajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negocia-
bile. Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare in-
ternet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vind 14 ari vie, 2,000 euro in Ardud.
Telefon: 0361415764
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret
16000 euro. tel 0740788506
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 intravi-
lan 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.  0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ
Pescarilor - 7.000 euro.  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 documen-
taţie pe măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.
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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. 

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

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

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

l Spatiu comercial P+E situate in  Satu Mare,
str.Fabricii,, nr.82, jud, Satu Mare,functional:
Parter : magazie, bar, grup sanitar, hol, casa scarii
si  etaj:    sala de consumatie, bucatarie, grup sanitar
, suprafata utila totala: 192,72 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 .

l 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 Statului Roman ,la pretul de
strigare de 74.910 euro,
l Imobil-constructie  (ATM) situat in Satu
Mare , str Depozitelor, nr.21 , jud Satu Mare inscris
in CF 57713 Satu Mare , nr. cadastral 6542/8  si
dreptul de folosinta asupra terenului aflat in
proprietatea Statului Roman la pretul de strigare
de 75.000 euro.
l Paleti din lemn euro si non-euro

l Cuier  mare patinat, pret de strigare  506 lei
l Cuier mic patinat , pret de strigare  418 lei
l Bufet vitrina patinat ( 4 usi) patinat, pret de
strigare  923 lei
l Bufet vitrina ( 3 usi ) patinat, pret de strigare
721 lei
l Comoda TV mica patinat pret de strigare  273
lei
l Mobilier si aparatura  de birotica, 
l Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto,
etc
l Obiecte de inventar ( imprimanta Epson)
l masina de spalat auto
l pompa motorina
l bazin combustibil 35 000 l
Listele completete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare 

l mobilier  si aparatura birotica
l scule si utilaje (atelier reparatii auto)
l piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
l Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
l Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l Imprimanta Canon, pret de strigare 200 lei.

l Apartament cu 3 camere si dependinte  cu
destinatie spatiu comercial , situat in Negresti Oas,
Aleea Crinului , bl.D8/2, Parter,inscris in CF
100310-C1-U1  top..8/4/2, pret de strigare
27.000 euro
l Spatiu comercial –magazin supermarket situat
in Negresti Oas, str Victoriei , nr. 198, jud Satu
Mare , inscris  in CF 100309 top 883/3a si 883/4a
, pret de strigare  153.000 euro
l Cabana Turisor  S+P+2 situata in Negresti
Oas, str Vraticel fn (km9) , extratabulara,pret de
strigare  27.580 euro
l Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador,
cantar, vitrine frigorifice, mobilier comercial ,
hidrofor, masina taiat paine,  casa de marcat)

l 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 

l 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

l Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt  , pret de strigare
48.690 eur
l Constructii agricole  dezafectate ,  proprietate
extratabulara, pret de strigare  115.871 lei
l Instalatie electrica transformator 100 kva , pret
de strigare  64.986 lei

l Stoc produse finite -Confectii femei si barbati
pret pornire licitatie :1712 lei

l Generator aburi TJ star 2
pret pornire licitatie :1471 lei
l Masina de croit GEM 85/6
pret pornire licitatie :1471 lei
l Masa cu fier de calcat
pret pornire licitatie :1612 lei
l Masina de surfilat 5 fire :
pret pornire licitatie  :803 lei

l stoc echipamente , piese pentru calculatoare
si periferice IT , pret de strigare 1554 euro

l 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, sapta-
manal, în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichi-
datorului INSOLV EXPERT SPRL  din Satu
Mare, str Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie publică
dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi pentru ace-
leaşi bunuri sau prin negociere directă, dacă există
un singur ofertant . 
In situatia in care la prima sedinta de licitatie ,
pentru oricare  din bunurile de mai sus , se va face
oferta de cumparare  la pretul de vanzare stabilit
prin raportul de evaluare, acestea vor fi
adjudecate acelui ofertant la pretul din raportul de
evaluare. Plata pretului se face in lei la cursul
BNR leu/euro din ziua  adjudecarii bunurilor . 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ
TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor de-
pune la lichidator până în ziua şi ora stabilită pen-
tru vânzare, certificatul de înmatriculare, actul
constitutiv , declaratia ca nu se afla in insolventa  şi
împuternicirea societăţii ofertante pentru repre-
zentantul 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 pro-
cura autentica de reprezentare .

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

Conform art. 53 din Legea
insolvenţei, bunurile adjudecate se transmit cum-
părătorului adjudecatar libere de orice sarcini.

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

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

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  

SC AURORA SA  angajeaza ospatari,
ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar,
conditii:
-absolventi de studii de specialitate ali-
mentatie publica
-experienta in domeniu
Cererile se depun pana la data de
28.05.2014. Informatii telefon
0261.714199

Hotel Perla Angajeaza receptionera. Tel
0740138822

VERES AGRO PROD COM SRL, cu
sediul in localitatea Piscolt, str.Victoriei,
nr.853, judetul Satu Mare, anunta pub-
licul interesat asupra depunerii solicitarii
de revizuire a Acordului de Mediu SM 3
din 23.06.2014 emis de Agentia pentru
Protectia Mediului Satu Mare pentru
proiectul “Extindere ferma de suine in co-
muna Andrid, CF100178, judetul Satu
Mare”, propus a fi amplasat in comuna
Andrid, judetul Satu Mare. Informatiile
privind Potentialul impact asupra medi-
ului a modificarilor aduse proiectului
propus pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare,
str.Mircea cel Batran nr 8/B, si la sediul
titularului proiectului in zilele de luni-joi
intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-
14. Observatiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare

MUNICIPIUL SATU MARE, cu sediul
în Mun. Satu Mare, Piata 25 Octombrie,
Nr. 1, Corp M, Jud. Satu Mare, titular al
proiectului: “Pista pentru biciclisti Strada
Barițiu – Strada Gorunului – DJ 194A”,
propus a fi amplasat în Mun. Satu Mare,
Str. Barițiu, Str. Gorunului, Jud. Satu
Mare, anunta publicul interesat asupra lu-
arii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Satu Mare in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul mentionat. 
Proiectul deciziei etapei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza poate fi
consultat la sediul APM Satu Mare, Mun.
Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr.
8/B, Jud. Satu Mare şi la sediul titularu-
lui, în  zilele de luni-joi între orele 8-16,30
şi vineri între orele 8-14, precum si la ur-
matoarea adresa de internet:
http://apmsm.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/ observatii la proiectul deciziei de in-
cadrare in termen de 5 zile de la data
prezentului anunt.

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:

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!

FELICITARE

De Sfântu’ Dumitru, distinsului
profesor 

DUMITRU 
ANGHEL,

Brăila, cronicar literar şi muzical,
autor al mai multor cărţi, fin obser-
vator al literaturii contemporane,
folosind o exprimare aleasă, elegantă
şi fiind sufletul activităţii cultural-
artistice din zonă de-a lungul anilor,
îi doresc mult bine, sănătate şi cât
mai multe pagini scrise. 

La Mulţi Ani, domnule profesor!

Cornelia Bălan Pop 



Gazeta de Nord-Vest  Mica publicitate13/ Sâmbătă, 25 octombrie 2014

l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor,
zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari,
utilităţi: apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100
euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front,
parcelă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent,
Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Te-
lefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea, front
la drumul principal spre Vama Petea de 22 m.
Curent şi apă pe teren, întabulat pe persoană
fizică. Ideal pentru loc de casă sau hale indus-
triale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Telefon
0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate
utilităţile, la strada principală în Vetiş, după
Unicarm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000
euro. 0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă,
10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, ex-
travilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă,
curent, iluminat public, drum pietruit, pro-
iect de canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă
de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000
euro. Informaţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioa-
rei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare.
Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon 0745-
376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat
de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din Satu
Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str.
Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon
0743-557599, 0726-677338.
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, termo-
pane, 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, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, langa
Profi, semidecomandat, parter, balcon inchis si cu
pivnita, garaj cu sau fara in apropiere. Pret 25.000
euro negociabil 0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe str.Ozana,
et.II, cu 2 camere, semidecomandat, nu este reno-
vat. Pret 23.000 euro negociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida,
pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(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 semicentral, etaj
III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000 euro. Ur-
gent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în M15.
Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55 mp,
et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semide-
comandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ -
avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III, la
preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,  nr.2,
telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală,
la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean,
accept şi Programul “Prima Casă”, fără inter-
mediari. 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. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament de 100 mp in casa 3
camere + bucatarie + 2 camere demisol, garaj,
gradina 2 ari jumatate, zona Strandului
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 infor-
mativ 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 decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Car-
paţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în aso-
ciaţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-
622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat
şi utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp.
Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală ter-
mică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie,
neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-
685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două
solarii - 900 mp, acoperit.  0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie,
baie (apă, curent), situată lângă ştrand. Tele-
fon 0770-467713.
l Vând casă 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 Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de lo-
cuit nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie,
baie, o terasă mare, sus două camere, două bal-
coane, cu 5 ari teren, la 36.000 euro; legat de
aceasta, o cabană din lemn cu mansardă, bla-
con jos şi zidită în interior, cămară de lemne,
coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi
legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front
sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie,
toate împreună sau pe bucăţi sau la schimb cu
apartament sau alte variante. 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. 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 uti-
litatile existente- se poate folosi ca si sectie
pentru diferite procese tehnologice. Tel:
0745-855032
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie, baie utilate,
curte si gradina cu vie si pomi fructiferi .Re-
latii 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-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter,
2 camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. Informaţii la telefon 0745-
890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând / schimb casă superfinisată la ţară,
42 ari teren, izolată exterior, geamuri termo-
pan, baie, bucătărie, hol, trei camere mari, 2
intrări, la casă, cu uşi termopan, centrală pe
lemne, boiler gaz, boiler curent. 0754-
489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze nr.
281 şi 2 locuri de casă alăturate. 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.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Te-
lefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând 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 Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal.
Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăş-
nad. Accept variante la schimb cu alt teren si-
tuat în Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon
0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28
m front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la te-
lefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0744-150114.

Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp. toate
utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică, etc.), si teren
aferent 15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de 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 (So-
pron inchis din lemn) terenul in suprafata de 1.625 mp,
proprietate a Sc Via Vital SRL, situata in Loc.Satu-Mare,
Str. Careiului , Nr.160, Jud.Satu-Mare si este intabulata in
CF 47.469 Satu-Mare sub nr.top. 6.506/1/f si 6.506/1/h
+ CF 155.829 Satu-Mare sub nr.top. 6.506/1/e. la pretul
de 45.825 euro, diverse bunuri mobile.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , so-
pron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si spatiu ad-
ministrativ 320mp, spatii de depozitare 240 mp) cu
teren aferent in suprafata de 762 mp la pretul de 761.000
lei
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in suprafata de
628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de 142.764
euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de productie si
teren suprafata construita de 4080 mp si teren in suprafata
de 5000 mp 255.000 euro

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL in su-
prafata de 57,24 mp  utili in asociatie, 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 Poligo-
nului, 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 suprafata de
10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

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

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC BION SRL

Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de culoare Daily King II
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 MON-
TAJ 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. HORIZONT 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 de-
bitoarei SC PANNATEK SRL in data de 27.10.2014
ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe
site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si van-
zari 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. Va-
sile 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 de-
bitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt de pornire
12.900 euro, Semiremorca 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 localitatea Dorolt nr. 233/E,
jud. Satu Mare

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

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

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

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

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

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. Telefon 0740-
227618. 

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

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

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.

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

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

ADMIN INSOLV IPURL   c.u.i. 32070390,  înregistrată în registrul formelor de organizare sub
numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/815.084,  judeţul Satu Mare, reprezentată
prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator judiciar a   SC    VIM-ECO
SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite,    cu sediul în sat Botiz, comuna Botiz, str.
Şirul Mare, nr. 118, judeţ Satu Mare, cod unic de înregistrare  24895060, J30/1581/2008,  în
dosar 
dosar nr. 4806/83/2013  al Tribunalului, vinde prin licitaţie publică  :
-parcelă de teren intravilan  situată în localitatea Botiz, strada Şirul Mare, judeţul Satu Mare,

suprafaţă de 520 mp. Preţul de pornire  este de 15.900 lei + TVA. 
-autotractor marca Volvo tipul FH 12-420 TB 4X2,   an fabricaţie 1998. Preţul de pornire  este
de 19.400 lei + TVA.
-autoutilitară marca Mercedes-Benz, tipul 954.03/actros 1835LS, an fabricaţie 1999, motorul,
cutia de viteză, transmisia lipsesc, anvelopele având un grad de uzură de cca 80 %. Preţul de
pornire    este de 4.400 lei + TVA
-semiremorcă Trouillet varianta ST3380/ST3380A,  an fabricaţie 1998, Preţul de pornire  este
de 6.200 lei+ TVA.

Licitaţia va avea loc în ziua de 31.10.2014,  ora 09:00,   la sediul ales al lichidatorului judiciar
din localitatea Satu Mare, strada Mihai Viteazul, nr. 12, parter, biroul 5, judeţul Satu Mare.

Informaţii privind condiţiile de participare :  e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, sau      tele-
fon 0740.189.839. Documentele necesare pentru participarea la licitaţia publică vor fi prezentate
lichidatorului judiciar ( la sediul ales din localitatea Satu Mare,   strada Mihai Viteazul, nr. 12,
parter, biroul 5, judeţul Satu Mare  ) cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei licitaţiei publice
prevăzute în anunţul de vânzare, pentru care licitatorul şi-a manifestat intenţia de a participa.
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VÂNZĂRI AUTO

l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, ben-
zinaGPL, aer conditionat, inmatriculat,
0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara
4x4, recent adusa in tara 0773835662
l Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002, in-
matriculata timbru de mediu achitat,
0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150 cp,
kombi, negru, recent adus, 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel,
an 1999 recent adus in tara, euro 3, aer con-
ditionat, 0773835662
l Vand sau schimb Opel Zafira an 2001,
2.0 TDI, taxa nerecuperata. Tel 0745325900
l Vand Renault Megan Cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele rosu,radio
Cd Mp3, genti aluminiu pret: 4900 euro, in-
matriculat.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 cauciu-
curi (iarnă+ vară), înmatriculat, fără taxă. Preţ
negociabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină,
înmatriculat, timbru de mediu achitat. Tele-
fon 0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, recent
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, Die-
sel, an 1999, euro 3, recent adus în ţară. Tele-
fon 0744-792284.
l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995, climă,
stare foarte bună. Telefon 0744-792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001, climă,
recent adus, cauciucuri noi. Telefon 0744-
792284.
l Vând Golf 4, 2001, 1.4 combi, injecţie,
recent adus, 2100 euro, negociabil. Taxa - 150
euro. 0745-325900.
l Vând Ford Transit, 3,5 tone, basculabil,
an fabricaţie 1999, în stare bună de funcţio-
nare. Telefon 0753-660219.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Tele-
fon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006.
Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Tele-
fon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent
adus din Germania. Telefon 0745-773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. 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 Italia
valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi electrice,
comenzi la volan, volan reglabil, AC, închidere
centralizată, jante aluminiu, înmatriculat în Ro-
mânia. Preţ informativ 2.500 euro, negociabil
sau variante.  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 nerecuperata
Tel:0743041760  

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand cauciucuri de iarna pentru Logan,
0773835662
l Vand jante aliaj, pentru Opel corsa B, tel
0773835662
l Vand Jante aliaj pentru Vw Golf 4, dime-
siune 15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132  
l Vand garaj in Micro 14 langa Auto As,
pe str.Mosoiu, pret 3800 euro negociabil. Tel
074088506
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de
bucatarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
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. Telefon:
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. Tele-
fon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare
bună de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-
392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspi-
rator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia,
în stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germa-
nia. Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon
0754-060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă.
Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler
pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ ne-
gociabil. Informaţii la tel. 0747-614196.
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 Vand presou cu filtru profesional Tel
0743225460

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8 săp-
tămâni, 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 Inchiriez remorca de 750 kg,
0773835662
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). Tele-
fon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei per-
soane singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon
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. Te-
lefon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Le-
nuţa 0742878657

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

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

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

Cu adânca durere în su-
flet amintim tuturor
celor care au cunoscut-o
si au iubit-o pe mama,
bunica noastra dragă 

Bud IuLIana, 
cand se împlinesc 6 luni de tristete si
suferinta, când pe 28 octombrie ne-a 
parasit pentru totdeauna lasând un gol
imens în sufletele noastre. Nu se poate
întelege cât de grea este despartirea
decât atunci când cineva drag pleaca
dintre noi. Îl cauti si nu-l gasesti, îl strigi
si nu te aude, îl astepti si nu mai vine.
Îti ramâne amintirea dureroasa si un
dor nestins în inima noastra.
Fiicele, Rodica, Genica, fiul Sandu, 

nepotii, Rares si Cristian

COMEMORĂRI

Închirieri auto.
0740.202.156

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

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
depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent 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 prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situ-
ate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Teren intravilan 4.462 mp si atelier productie, bi-
nale 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 su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresu-
lui, 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 Elegance
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 ) pro-
prietatea 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 confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) propri-
etatea Euromod Exim SRL - 4.000 lei + TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, betoniere,
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 ) propri-
etatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de ma-
terii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
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.

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

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.
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06:50 – ENERGYsport
07:00 – Program pentru copii, Cartea
Cărților, ep. 13
07:30 – Știri NV TV 
08:00 – Documentar: ”Ce este viaţa”
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (reluare)     
13:00 – Şedinţa Consiliului Local
Carei, din data de 21.10.2014
13:40 – Documentar: „Cuptoarele
dacice de ars ceramică de la Medieșu
Aurit”
14:00 – Viaţa la ţară (reluare)     
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)     
16:00 – Muzică şi voie bună (reluare)     
18:00 – Documentar: „Cetatea
Sighişoara”   
18:30 – Film serial: “Secţia de Poliţie”

ep. 13
19:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan –
„În slujba Patriei” 
20:00 – NVdem la TV!
21:00 – Film artistic: „Ultimul zbor”
22:30 – Box Office
23:00 – Music News
23:30 – Film artistic: „Micul Avion
Roşu”
01:00 – NVdem la TV!  (reluare)        
02:00 – Box Office
02:30 – Film artistic: „Promisiunea” 
02:45 – Film artistic: „Dincolo de
America”
04:00 – Music News
04:30 – Documentar: „Viziuni
constructive cu John Bilco” 
05:30 – Documentar: „Cetatea
Sighişoara”   
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 20.30 - O noapte 
la muzeu 2 

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
07:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan –
„În slujba Patriei” (reluare )
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program pentru copii: „Eroii
Luminii”, ep. „Jim Elliot”
09:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 6
10:00 – Slujba religioasă 
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem la TV! (reluare)  
15:00 – Spectacol: „În paşi de muzică
şi dans” 
16:30 – La vârsta noastră...
17:00 – Glasul Bisericii 
18:00 – Caleidoscop din Oaş
*Şedinţa Consiliului Local Negreşti
Oaş, din data de 20.10.2014 

18:40 – Documentar: „Veebrele de
piatra ale tâpuriturii”
19:00 – Box Office
19:30 – Music News
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Actualitatea Careiană
21:40 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)  
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office 
00:00 – NVdem la TV! (reluare)  
01:00 – Spectacol: „În paşi de muzică
şi dans” 
02:30 – Film artistic: “Întâlnirea”
04:00 – Music News
04:30 – Film artistic: “Luptători de
onoare”
06:50 – ENERGYsport 

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Dezvăluind
trecutul 07:30
Dezvăluind trecutul
08:00 Micul dracula
08:30 Micul dracula

09:00 Aventurile tanarului Hercule
09:30 Aventurile tanarului Hercule
10:10 Yancheul şi sultanul 11:45
Discover România 12:00 România
deşteaptă 12:30 Descoperă Europa
ta! 13:00 Ciocnirea civilizaţiilor
14:00 Telejurnal 14:30 Lumea azi
15:00 Ora regelui 16:00 Dosar
România 17:00 Medici de gardă
18:00 Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Preşedinte pentru
România 22:30 Adio, Tovarăşi!
23:30 Profesioniştii... cu Eugenia
Vodă 00:00 Nocturne

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se
întâmplă doctore ?
11:00 Partenerul

ideal 13:00 Ştirile Pro Tv 13:05
Comoara lui Curly 15:00
Masterchef 16:45 Vocea României
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Conan
3D 22:45 13 00:45 Ştirile Pro Tv
01:45 I Like IT

09:00 Dansează
printre stele 13:00
Observator 14:00
Mireasă pentru fiul

meu 16:00 Observator 17:00
Mireasă pentru fiul meu 19:00
Observator 20:00 Mr. Bean 20:30
Te cunosc de undeva 02:30

Capcana 04:00 Acces direct 06:00
Observator

07:20 Trasnitii din
Queens 08:30 O
familie de poliţişti
09:20 Casa:
construcţie şi

design 09:50 Teleshopping 10:20
Secrete de stil 10:50 Levintza
prezintă 11:20 Click! Pofta bună
11:50 Crimă în Los Angeles 13:50
Avocaţi în Las Vegas 15:45 Schimb
de mame 18:00 Focus 19:00
Jurnalul unui burlac 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Să moară Romeo
22:30 Trăsniţi din NATO 23:00
Ziua trifidelor 00:00 Undercover:
Misiune la sud de Dunăre 01:00 O
familie de poliţişti

07:00 Știrile Kanal
D 08:30 Teo Show
10:30 Buzduganul
cu trei peceţi 12:30
Știrile Kanal D 13:45

WOWBiz 16:15 O mărit pe mama
soacră! 17:45 D-Paparazzi 18:45
Știrea zilei 19:00 Știrile Kanal D
20:00 Asta-i România! 21:30
Norocul îţi bate la uşă 22:30 Cizme
deocheate 01:45 Știrile Kanal D

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 Cununa de
lacrimi 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

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

Sport.ro 10:00 Promotor 10:30
Ştiri Sport.ro 11:00 Ora exactă în
sport 13:00 Ştiri Sport.ro 14:00
Pimp my ride. Cel mai tare din
parcare! 15:00 Ştiri Sport.ro 15:05
Spărgătorii de râs 16:00 Ora exactă
în sport 18:00 Ştiri Sport.ro 18:30
Marea Ţăcăneală 20:00 Spărgătorii
de râs 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Local Kombat Superstars: Bogdan
Stoica, Andrei Stoica 22:00 "KO în
ADN": Local Kombat 23:00 Te
doare mintea! 00:00 Anatomia
răului

07:40 Colecţionari
de maşini de epocă
08:35 Maşini pe
alese 09:30 În viteza

a cincea 10:00 Escrocherii
adevărate 10:30 Escrocherii
adevărate 11:00 Bear Grylls 11:30
Bear Grylls 12:00 Bear Grylls
12:30 Bear Grylls 13:00 Bear
Grylls 13:30 Bear Grylls 14:00
Bear Grylls 14:30 Bear Grylls
15:00 X-Machines 16:00 Oraşe în
secţiune 17:00 Top 5 18:00 Maşini
clasice restaurate 19:00 Tranzacţii
cu maşini 19:30 Tranzacţii cu
maşini 20:00 Maşini nervoase
21:00 Comoara din container
21:30 Regii licitaţiilor 22:00
Executorul 22:30 Vânătorii de
licitaţii 23:00 Licitaţia de
containere 23:30 Pierdute şi
vândute 00:00 Strict interzis

07:00 Lumea şi noi
07:30 Universul
credinţei 08:20
Simbolica 08:30
Universul credinţei

09:30 Pro patria 10:00 În grădina
Danei 10:35 Viaţa satului 11:50
Minutul de agricultură 12:00 Viaţa
satului 13:00 Foc încrucişat 14:00
Telejurnal 14:35 Politică şi
delicateţuri 15:35 Tezaur folcloric
17:00 Adio, Tovarăşi! 18:00 Lozul
cel mare 18:30 Discover România
18:50 Gala Umorului 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Preşedinte
pentru România 22:30 Starea naţiei
23:30 Garantat 100% 00:30 Joe cel
frumos

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 După 20 de ani
11:00 Comoara lui
Curly 13:00 Ştirile
Pro Tv 13:05 Apropo

Tv 14:00 Masterchef 16:00 Întâlnire
de sărbători 18:00 România, te
iubesc! 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 O
noapte la muzeu 2 22:45 Evadare în
zori 00:45 Local Kombat: “KO in
ADN”, Local Kombat Aristote
Quitusisa-Bogdan Stoica, Moises
Baute-Andrei Stoica (reluare
sport.ro)

09:00 Mr. Bean 09:30
Te cunosc de undeva
13:00 Observator
13:15 Next Star

16:00 Observator 16:15 SuperBingo
Metropolis 19:00 Observator 20:00
Mr. Bean 20:30 Dansează printre
stele 00:00 Cu capul în nori

07:20 Trasnitii din
Queens 07:50 Un
nou început 09:50
Teleshopping 10:20

Farmecul adâncurilor - Africa şi
America de Nord 12:20 Adevărul
despre România 13:20 Playtech
13:50 Epic Show 14:50 Mondenii
15:45 Cronica cârcotaşilor 18:00
Focus 19:00 Ştirile Times New
Roman 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Schimb de mame 22:30
Trăsniţi din NATO 23:30 Banii
01:00 Să moară Romeo

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Buzduganul cu
trei peceţi 10:30 Teo
Show 12:30 Știrile
Kanal D 13:45

WOWBiz 14:45 KIDSing Romania
17:00 Asta-i România! 18:45 Știrea
zilei 19:00 Știrile Kanal D 20:00
Ochii din umbră 21:30 O mărit pe
mama soacră! 23:00 Bestia 00:30
Știrile Kanal D

07:15 Cununa de
lacrimi 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 Cununa de lacrimi 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

07:30 Toţi suntem
diferiţi 09:05
Cinci eroi de
legendă 10:45 O

călătorie cu mama 12:20 De
neoprit 14:05 Cei 4 Fantastici
15:50 Star Trek În întuneric 3D
18:05 Thor: Întunericul 20:00

Căpitanul Phillips 22:15 Rămâi cu
mine 23:00 Imperiul din Atlantic
City 00:55 Ray Donovan

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

Sport.ro 10:00 Promotor 10:30
Ştiri Sport.ro 11:00 Ora exactă în
sport 13:00 Ştiri Sport.ro 14:00
Sete de crapi 14:30 Marea
Ţăcăneală 15:00 Ştiri Sport.ro
15:05 Spărgătorii de râs 16:00 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Marea Ţăcăneală 20:00
Spărgătorii de râs 21:00 Ştiri
Sport.ro 21:10 "KO în ADN":
Local Kombat 22:00 Glory
Superstars: Tyrone Spong 23:00
Te doare mintea! 00:00 Ştiri
Sport.ro

07:40 Linia de
producţie 08:10
Linia de producţie
08:35 Cum se fabrică

diverse lucruri? 09:05 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30 În
viteza a cincea 10:00 Avioane uriaşe
11:00 Regii licitaţiilor 11:30 Regii
licitaţiilor 12:00 Războiul
depozitelor – Canada 12:30 Bagaje
la licitaţie 13:00 Investiţii imobiliare
13:30 Vânătorii de licitaţii 14:00
Executorul 14:30 Executorul 15:00
Vase uriaşe 16:00 Tehnologie
extremă 17:00 Operaţiuni complexe
18:00 Motociclete în competiție
19:00 Bolizi și tipi solizi 20:00
Maşini pe alese 21:00 Conectați în
sălbăticie 22:00 Supravieţuire
extremă cu Ed Stafford 23:00 O
pradă mortală 00:00 Nerecomandat
celor slabi de inimă

Duminică

Ora 20.30 - Conan 
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EURO 4,4209

USD 3,4967

100 Forinţi 1,4325

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

În decurs de un an şi
ceva, incisivul Castorică a decă-
zut într-un hal fără de hal. Din
marele demnitar, cu o influenţă
considerabilă în Sătmar, a ajuns
un simplu boschetar. Decăderea
a fost cauzată de ischemia care i-
a declanşat nebunia.  Încă mai
profită de statutul său de demni-
tar fără habar pentru a ataca şi
şantaja politicieni şi oameni de
afaceri. Spre ghinionul său, ni-
meni nu-i mai dă bani acestui
derbedeu. Mai există, din păcate,
câţiva şmecheraşi care-i mai plă-
tesc un grătărel şi un păhărel de-

căzutului Castorel. Cam atâta
costă în ultima vreme influenţa
din ce în ce mai mică a rozătoru-
lui Castorică. Un personaj odios
şi soios, care de-a lungul vieţii sale
de rahat mii de oameni cu noroi
a împroşcat. Ziua în care va da so-
coteală se apropie cu paşi tot mai
repezi. Castorică, cel complexat
de dotarea sa extrem de anemică,
va ajunge fie la ospiciu, fie la
bulău, aşa cum merită un aseme-
nea derbedeu. În cămaşa de forţă
sau în celulă ar avea timp să se că-
iască şi pentru toate ilegalităţile
sale să plătească.

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

Unde duc ischemia
şi nebunia

Premierul Victor Ponta,
preşedintele PSD, a declarat
că, în materie de fonduri eu-

ropene, la finalul anului 2014, Ro-
mânia va ajunge la un grad de
absorbţie “de peste 50%”. Preşedin-
tele PSD a adăugat că trebuie “pusă
presiune” pe Programele de Trans-
port şi de Mediu pentru a se recu-
pera “cât mai mult” din ce s-a
pierdut în perioada 2007-2012.
“Este extrem de important ca - din-
colo de lucrurile care ţin de activi-
tatea de zi cu zi a Guvernului, de
protecţie socială, de sprijin pentru
mediul de afaceri prin aplicarea, de
la 1 octombrie, a scăderii CaS cu
cinci puncte procentuale, prin mă-
surile pe care le-am luat din buge-
tul naţional de sprijin al
persoanelor defavorizate, cât şi
pentru serviciile esenţiale, educa-
ţie, sănătate - să continuăm utiliza-
rea fondurilor europene, atât cele
din exerciţiul 2007-2013, unde
anul acesta vom ajunge la un grad
de absorbţie de 50% (...) dar şi,
deja, utilizarea fondurilor alocate
României în exerciţiul financiar
2014-2020. România este a un-
sprezecea ţară din cele 28 membre
ale UE care a încheiat acordul de
parteneriat şi care, practic, deja ac-

cesează banii din 2014-2020”, a
afirmat premierul.

Victor Ponta a adăugat că
se bucură că “în ciuda tuturor voci-
lor alarmiste, că nu o să avem acord
de parteneriat, că o să rămânem ul-
timii, suntem chiar pe locul 11”.
“Putea fi şi mai bine, dar, cred că da,
locul 11 din 28, după experienţele
proaste pe care le-am avut din 2007,
e un lucru bun. Şi faptul că putem
accesa, repet, atât ce a mai rămas din
perioada 2007-2013, cât şi deja alo-
cările pentru România reprezintă
un lucru foarte bun”, a apreciat pre-
mierul.

Preşedintele PSD a preci-
zat că, în materie de absorbţie a fon-

durilor europene, s-a ajuns “de la 7%
în mai 2012”, la “peste 50% la sfâr-
şitul anului 2014”. “Dacă în ceea ce
priveşte POSDRU, POSCCE,
POR, toate celelalte programe, nu
avem niciun fel de emoţie, în conti-
nuare cele două programe la care
trebuie să punem presiune sunt Pro-
gramul de Transport şi Programul
de Mediu, acolo unde s-au încheiat
contractele, dar, din cauza procedu-
rilor şi din cauza incapacităţii unor
companii de a realiza proiectele pe
care le-au câştigat, avem întârzieri şi
sper să reuşim să recuperăm cât mai
mult, dacă nu tot, din ceea ce s-a
pierdut în perioada 2007-2012”, a
spus premierul.

ViCTOR POnTa: 
La finalul lui 2014, gradul 
de absorbţie al fondurilor UE
va fi de peste 50%

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Ora oficială de vară este
aplicată între ultima duminică din
luna martie şi ultima duminică din
octombrie. Pentru trecerea la ora
oficială de iarnă, ceasurile vor fi date
înapoi cu o oră, astfel că duminică,
26 octombrie, care va avea 25 de
ore, va fi cea mai lungă zi a anului.
Trecerea la ora Europei Orientale,
ora oficială de iarnă, nu va modifica
mersul trenurilor în vigoare până la
26 octombrie. Trenurile de călători

vor pleca din staţiile de formare
după ora oficială de vară până în
noaptea de 25 spre 26 octombrie
ora 4.00, care devine ora 3.00. În
noaptea de sâmbătă spre duminică,
toate trenurile de călători care au
ora de plecare din staţiile de for-
mare după 4.00 vor pleca la orele
din mersul de tren în vigoare, res-
pectând ora Europei Orientale. Ro-
mânia se află în fusul orar 2, iar
perioada dintre lunile octombrie şi

martie (cea a lunilor de iarnă) este
denumită “timpul legal român”.
Convenţia a fost semnată de Româ-
nia în 1979, iar în 1997, prin ordo-
nanţă guvernamentală, orarul de
vară a fost din nou corelat cu cel
practicat în ţările Uniunii Euro-
pene. În 1996, ţinând cont de avan-
tajele decalării orarului cu o oră
vara, pentru a profita la maximum
de orele de lumină, acest orar a fost
prelungit în Europa cu încă o lună.

România trece la ora de iarnă
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