
Consilierii au aprobat studiul 
de fezabilitate pentru al treilea pod
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Gata! S-a terminat! nu vă
bucurați încă, mai este un tur
de scrutin. Mulți au aşteptat

cu sufletul la gură această campanie
electorală, dar acum sunt mult mai
mulți  cei care de-abia aşteaptă să se
termine. asta, pentru că asemenea
campanie nu s-a văzut niciodată. Și
au fost multe după 1989, când spiri-
tele au fost mult mai aprinse. dar
pentru prima dată în istoria post-
revoluție, actorii principali ai acestui
eveniment nu au fost candidații la
prezidențiale,  ci personaje din lumea
ascunsă. În spatele acestei lupte poli-
tice , cei care au tras sforile au fost
procurorii dna, agenții serviciilor
secrete, exponenții laboratoarelor de
la cotroceni, televiziunile. 

nu a existat o dezbatere pe
proiecte, pe programe, pe ideologii şi
idei politice, ci , în direct,  am asistat
la arestări, la percheziții, la oameni
camuflați, la sirene, la dube ale
poliției şi stenograme date pe surse.
Bineînțeles, urmate de dezbateri tele-
vizate în show-uri politice, arătându-
se cu degetul către un candidat sau
altul. timp de 10 ani de zile, procu-
rorii nu s-au ocupat de retrocedările
ilegale pe care le găsim pe tot cuprin-
sul țării, ci taman acum, în plină luptă
politică, am găsit țapii ispăşitori. 

continuare în pagina 2
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Acum oamenii
ştiu cu cine 
să voteze
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PromIsIune
Primăria 

va reabilita
şcolile

Prefectura, în grafic
cu pregătirea 
pentru alegeri
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revenirea lui tiberiu csik
pe banca olimpiei ar putea
însemna şi o împăcare cu suporterii.
Sunt deja cunoscute protestele ga-
leriilor la ultimele meciuri ale
olimpiei, totul culminând la
meciul cu Fc Bihor când pentru
prima dată în ultimii ani aceştia nu
au încurajat defel echipa, preferând
să “meargă la bar“.

de altfel, tibi csik a ţinut

ca prin intermediul nostru să facă
un apel la suporteri pentru ca
aceştia să vină în număr mare la
meciul de mâine cu unirea
tărlungeni. 

acesta a recunoscut că
băieţii par a-şi fi pierdut încred-
erea în ei după ultimele înfrângeri
şi că speră să le ridice moralul
până sâmbătă.

SPORT - pag. 11

În vreme ce toţi ceilalţi
competitori electorali respectă re-
gulile de afişaj electoral, liberalii ca-
reieni, alături de noii lor aliaţi
democrat-liberali, au postat pa-
nouri cu Klaus iohannis pe spaţiile
verzi din municipiul carei.  Proba-
bil că în acest mod au vrut să le de-
monstreze careienilor cât sunt de
lipsiţi de consecvenţă. cu circa un
an în urmă, aceiaşi liberali careieni
mureau de grija spaţiilor verzi, de-

clanşând “războiul copacilor”. În ca-
drul unei conferinţe de presă din
martie 2013, liberalii careieni, în
frunte cu preşedintele lor ilie ciută,
ameninţau că vor protesta dacă Pri-
măria va mai tăia un singur copac în
cadrul lucrărilor de reamenajare a
zonelor verzi.

Panourile electorale ale lui
Klaus iohannis au ocupat spaţiile
verzi din carei.
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oLiMPia-tărLunGeni, Mâine ora 11.00
Apel la suporteri

Iohannis atentează la iarba careienilor

LideruL PSd Satu Mare, Mircea Govor:

Să votăm un om care a făcut
foarte multe pentru Satu Mare.

Să votăm Victor Ponta!



2/ Vineri, 31 octombrie 2014OpiniiGazeta de Nord-Vest

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

cliNicA
sfâNtUl ANtoN

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Vineri, 31 octombrie 2014

ziua 304 a anului

Mintile sunt ca parasutele.
Functioneaza doar cand sunt
deschise. 

(Sir James Dewar)

Soarele răsare la 6 şi 51 minute,
apune la 5 şi 7 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sfintii Apostoli
Apelie, Stahie, Amplie, Urban,
Aristobul si Narcis 
Romano – catolic - Sf. Alfons
Rodriguez, călug. 
Greco – catolic - Sf. ap. Stahie,
Apelie, Amplie, Urban, Aristobul
şi Narcis, din cei 70; Sf. m.
Epimah.

2003 - Este descoperită Planeta
pitică Eris

REPERE ECONOMICE

România ocupă, în 2014,
locul 48 din 189 de ţări în clasa-
mentul ‘Doing Business 2015’ ela-
borat de Banca Mondială, cu un
punctaj total de 70,22 puncte. Anul
trecut, România ocupa locul 50 în
acest clasament, cu 68,48 puncte.
Raportul instituţiei financiare in-
ternaţionale analizează 189 de eco-
nomii pe baza a 11 criterii precum
demararea unei afaceri, obţinerea
unui credit, accesul la reţeaua de
electricitate şi tranzacţiile trans-
frontaliere. Raportul nu acoperă
însă domenii precum securitatea,
stabilitatea macroeconomică sau
corupţia. Banca Mondială preci-
zează că raportul din acest an utili-
zează noi date şi metodologii în trei
domenii: soluţionarea insolvenţei,
protecţia acţionarilor minoritari şi
obţinerea de credit, scrie Agerpres.
‘Vrem ca oamenii să fie conştienţi
că acesta este un raport diferit şi că
măsurăm noi domenii pe care nu le-
am măsurat înainte. Doing Business
se referă, în mare parte, la eficienţa

reglementărilor, cât de rapid, ieftin
şi simplu este să finalizezi o tranzac-
ţie. Însă acum începem să măsurăm
şi calitatea reglementărilor. Din
acest motiv, raportul din acest an
nu poate fi comparat în mod direct
cu cel de anul trecut’, a declarat Rita
Ramalho, responsabilă pentru pro-
iectul Doing Business.

Potrivit celei de-a 12-a
ediţii a raportului ‘Doing Business
2015’, elaborat de Banca Mondială
(BM) şi lansat la Washington, Ro-
mânia a înregistrat cea mai semnifi-
cativă îmbunătăţire a facilităţilor
pentru plata taxelor, în anii
2013/2014. Guvernul a dezvoltat
un sistem electronic pentru depu-
nerea şi plata taxelor, conform indi-
catorilor din raportul ‘Doing
Business’. Sistemul a fost lansat în
2010 dar în ultimii doi ani plata on-
line a taxelor şi a contribuţiilor a de-
venit posibilă prin utilizarea
cardurilor bancare şi a fost gradual
adoptată de comunitatea de afaceri.
Până în ianuarie 2013, majoritatea

firmelor îşi plăteau taxele online.
În ceea ce priveşte demara-

rea unei afaceri, România se află pe
locul 38 din 189 de ţări, cu 22 de
locuri mai sus decât în 2013. Con-
form indicatorilor din raportul
‘Doing Business’, în România este
nevoie de 8 zile şi de îndeplinirea a
cinci proceduri pentru deschiderea
unei afaceri.

Raportul citat arată că în
2013/2014 la nivel mondial au fost
adoptate 31 de reforme prin care
plata taxelor de către firme devine
mai uşoară sau mai puţin costisi-
toare. Cel mai mare număr - nouă
reforme - se înregistrează în Europa
şi Asia Centrală, iar cea mai semni-
ficativă reformă o reprezintă intro-
ducerea sau îmbunătăţirea
sistemelor electronice pentru depu-
nerea şi plata taxelor. 13 state au im-
plementat astfel de schimbări,
inclusiv România, Azerbaidjan, Be-
larus, Moldova, Mongolia, Tadji-
kistan şi Ucraina, se arată în
documentul elaborat de Banca

Mondială.
Din cele 189 de ţări anali-

zate de Banca Mondială, Singapore
ocupă prima poziţie în ierarhia sta-
telor unde este cel mai uşor să faci
afaceri, urmat de Noua Zeelandă şi
Hong Kong. Din Europa, cel mai
bine clasate sunt Danemarca (4),
Norvegia (6), Marea Britanie (8),
Finlanda (9), Suedia (11), Islanda
(12), Irlanda (13) şi Germania (14).
Pe ultimele locuri ale clasamentului
se află trei ţări africane (Eritreea,
Libia, Republica Centrafricană). În
ultimul an, guvernele din întreaga
lume au continuat să implementeze
reforme ample, menite să îmbună-
tăţească reglementările pentru an-
treprenorii locali. Economiile care
şi-au îmbunătăţit eficienţa procedu-
rilor de reglementare şi şi-au întărit
instituţiile legale care sprijină între-
prinderile şi comerţul sunt mai bine
pregătite pentru a stimula creşterea
economică şi dezvoltarea, se arată în
raportul Băncii Mondiale.

(sursa: economica.net)
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Nimeni nu s-a dat de ceasul morții
că întreg centrul Sibiului a fost
golit de români pentru a face loc
veneticilor din clica lui Iohannis, în
urma unor retrocedări frauduloase.
Tocmai acum, s-au găsit vinovații
în dosarele Microsoft sau EADS.
O muniție pusă la dispoziție pen-
tru unii candidați precum Elena
Udrea sau Klaus Iohannis, care au
aplaudat la scenă deschisă tocmai
pentru că ținta era Victor Ponta.
Interesant este că planurile nu au
ieșit așa cum vroiau unii sau  alții.
După cum e vorba aceea:  “Cine
sapă groapa altuia, cade singur în
ea”. După ce au afișat o mare
satisfacție că unii colegi ai lui Ponta
sunt găsiți în aceste dosare, acum,
oamenii lui Băsescu nu știu pe
unde să se mai ascundă, pentru că
tăvălugul investigațiilor DNA a
ajuns până în curtea prezidențială,
lovind puternic în “cel mai bun și
cel mai corect candidat”, Elena
Udrea. Stenogramele au demons-
trat, fără tăgadă,  că păpușarii afa-
cerii Microsoft au fost personajele
din jurul lui Traian Băsescu:  Dorin

Cocoș, Dumitru Niro și Gheorghe
Pinalti. Din păcate, în mod ires-
ponsabil,  Băsescu a mânat în luptă
serviciile secrete, compromițând
SIE, după ce a aruncat pe piață di-
versiunea agentului acoperit. El a în-
cercat să-l lucreze la imagine pe
Ponta, susținând că a fost ofițer SIE,
dar totul s-a dovedit a fi o cacealma. 

În tot acest timp, însă,
Guvernul și-a făcut treaba și și-a
făcut-o foarte bine. Oamenii
simpli și-au găsit în buzunare mai
mulți bani, pensionarii au obținut
o creștere a pensiilor. Au venit mult
mai multe fonduri de la bugetul de
stat la județ, s-a lucrat mai eficient
la infrastructură, școlile au obținut
mai mulți bani pentru dotare și
pentru mijloace de transport. Aces-
tea sunt lucrurile care rămân și oa-
menii văd foarte bine ce se
întâmplă în jurul lor. Dincolo de
scandalurile politice, alegătorii știu
cu cine să voteze,  pentru că știu
cine i-a ajutat în ultimii ani, cine
le-a crescut pensia și salariul, cine a
impulsionat mediul de afaceri prin
reducerea CAS.

Acum oamenii știu cu cine 
să voteze
urmare din pagina 1

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

Pentru anunţurile de mediu,
la mica publicitate, 

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

România, în top 50 cele mai bune ţări pentru începerea unei afaceri

RECOMANDĂRI 
NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ
Dj Gaby l-a invitat la ceai pe
Robert Laszlo, noul director al
Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Satu Mare,
cu care va discuta despre agenda
evenimentelor iernii 2014 şi
despre continuarea proiectelor
începute de fostul director
Felician Pop.

ŞCOALA SĂTMĂREANĂ
O emisiune în care educația
contează!
Valorile educaționale sătmărene
necesită și ele atenție. Aceasta se
regăsește în ciclul de emisiuni ce
aduc în prim-plan educația, oferta

școlilor din județ, dar nu în
ultimul rând profesorii și elevii
valoroși. O emisiune realizată de
profesorul Teodor Curpaş şi
difuzată și în această vineri, de la
ora 16:00 pe Nord Vest TV.

INCURSIUNE ÎN
COTIDIAN
INCURSIUNE ÎN LUMEA
"IEDEREI"  DIN CAREI
Maestrul DUMITRU
IEDERAN - mentorul muzical şi
profesional al celor mai talentaţi
elevi de la Clubul elevilor din
municipiul Carei - vă invită la o
călătorie, plină de surprize, în
lumea fascinantă a folclorului
autentic codrenesc.
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Reţeaua samsarilor imobiliari din jurul
lui Iohannis (XII)
8 Cum au fost retrocedate Bisericii Evanghelice muzeele de Artă şi de Etnografie din Braşov

Retrocedările în România
depăşesc deja graniţele scopu-
lui iniţial: reconstituirea drep-

tului asupra proprietăţii. Acum este
doar o afacere, în mare parte oneroasă
şi care poate aduce atingere siguranţei
naţionale şi patrimoniului cultural.
Aşa putem caracteriza restituirea
muzeelor de Artă şi de Etnografie şi
Folclor din Braşov către Biserica
Evanghelică. După ce această biserică
a predat de bună voie şi nesilită de ni-
meni în 1942 toate bunurile regimu-
lui nazist, colaborând cu Grupul
Etnic German, acum revendică imo-
bilele, parcă nimic nu s-ar fi întâm-
plat. Iar cozile de topor din instituţiile
statului român şi din justiţie (cu aju-
torul neprecupeţit al lui Klaus Iohan-
nis, patronul “din umbră” al Bisericii
Evanghelice) se fac că uită de ceea ce
s-a petrecut în anii celui de-al doilea
război mondial şi refac regimul ju-
ridic al acelor vremuri.

Era evident: imobilul 
a fost în proprietatea
naziştilor

Acest litigiu asupra imobilu-
lui în care funcţionează cele două
muzee a mai făcut obiectul unui alt
proces desfăşurat în 1950, când Biser-
ica Evanghelică, la doar câţiva ani după
ce a predat, de bună voie, clădirea din
str. Ferdinand 1-3, către Grupul Etnic
German, a cerut-o înapoi, în instanţă.
Atunci, Tribunalul Braşov, prin
sentinţa civilă nr.81 din 21 ianuarie
1950, a respins “ ca nefondată acţiunea
intentată de Comisiunea Bisericească
Evanghelică din Braşov contra statului
român”. Instanţa a luat această decizie
“văzând că din convenţia din 11 august
1942, rezultă că conducătorul Grupu-
lui Etnic German, A. Schmidt a primit
averile bisericilor predate de Episcopul
din Sibiu, (…), văzând că prin decretul
lege nr.275 public. în M. Of. Din 21
noiembrie 1940, Grupul Etnic Ger-
man este declarat persoană juridică
română de drept public, personalitate
juridică, ca element alcătuitor al statu-
lui român. Grupul poate arbora pe
lângă drapelul statului român şi
drapelul poporului german(…) văzând
că comunitatea germană, organizându-
se pe atunci, după principii totalitare
naţional-socialiste, cu un singur
conducător, doctrina naţional
socialistă s-a contopit cu Grupul Etnic
German şi ca urmare această grupare s-
a supus programului unităţii de comu-
nitate germană, organizându-se după
punctele de vedere rasiale şi cu secţiuni
de asalt, de gardă, de muncă, de
asistenţă, ale concepţiei naţional-so-
cialiste(…), văzând că în acest sens pré-
cis este convenţia din 11 august 1942
şi că în alineatul final se dispune
predarea averii Bisericii reclamante, iar
scopul principal îndoctrinarea bisericii
şi includerea ei în corpul politic al
grupului, independent de statul
român, iar ca urmare a îndoctrinării,
grupul etnic german excludea altă ac-
tivitate bisericească decît acea
pastorală, iar predarea averei confir-
mând noua directivă: o singură ideolo-
gie, o singură voinţă, un singur
patrimoniu germano - fasciste”.
Revenind la zilele noastre, situaţia
muzeelor de Artă şi de Etnografie şi
Folclor este dezastruoasă. Clădirea

comună în care acestea îşi desfăşoară
activitatea a fost retrocedată Bisericii
Evanghelice, iar momentan muzeele
sunt chiriaşe ale Bisericii pe o perioadă
de 10 ani. Există un contract de închi-
riere propus de Biserica Evanghelică
Consiliului Judeţean Braşov şi celor
două instituţii de cultură, dar în ter-
meni de dictat.

Au cerut 1 milion 
de euro

Iniţial, reprezentanţii cultu-
lui evenghelic au cerut CJ Braşov 1
milion de euro, reprezentând con-
travaloarea unei prezumtive chirii
retroactive din 2003 când a început
procesul de restituire. Când a văzut că
nu poate obţine aceşti bani, Biserica
Evanghelică s-a reorientat rapid: a so-
licitat o chirie modică – 198 lei pe lună
şi plata impozitului, dar a impus
condiţii de neacceptat. Într-o anexă a
contractului, numită Parteneriat, Bis-
erica Evanghelică se vrea a deveni şi
proprietarul bunurilor existente în cele
două muzee. În mod subtil, clericii
acestui cult doresc să se impună în po-
litica de administrare a actului de
cultură săvârşit la aceste muzee. Mai
exact, reprezentanţii cultului
evanghelic vor să aibă un cuvânt de
spus în organizarea expoziţiilor, în
studiile efectuate de oamenii de
cultură, în întocmirea documentaţiei
şi a publicaţiilor emise. Aceştia au în-
cercat să impună celor două muzee să
întocmească un inventar al tuturor
bunurilor de valoare inestimabilă aflate
în incinta instituţiilor de cultură, ceea
ce ar fi dus la preluarea acestora după
încheierea perioadei de închiriere.

Elemente de
propagandă germană
la expoziţiile muzeelor

De asemenea, toate eveni-
mentele organizate de muzee, potrivit
aşa zisului parteneriat, trebuie să se facă
sub auspiciile Bisericii Evanghelice şi de

fiecare dată să fie menţionate valorile
din patrimoniul acestui cult, iar toate
broşurile emise să fie scrise şi în limba
germană. Solicitări de-a dreptul ab-
surde care pun în pericol scopul cul-
tural şi de promovare a valorilor
multinaţionale din Braşov si din
Ţara Bârsei. Acest tip de abordare
ne aduce aminte de principiile pro-
movate în Convenţia de regle-
mentare a raporturilor dintre
Biserica Evanghelică şi Grupul Etnic
German, privind promovarea noii
ordini de viaţă a rasei germane. În
aşa zisul Parteneriat, ca anexă la con-
tractul de închiriere, propus de Bis-
erica Evanghelică, dar respins de cele
două muzee, se arată că “având în
vedere dorinţa reciprocă de colabo-
rare precum şi interesul comun pe
care părţile îl au cu privire la patri-
moniul cultural, se încheie prezen-
tul parteneriat care are ca principale
obiective: 1) Punerea la dispoziţia
Muzeelor de Artă şi Etnografie de
către Biserica Evanghelică Parohia
Braşov a imobilelor situate în
Braşov,str. Eroilor, nr. 21 (n.r. acum
Ferdinand 1-3), în baza unor con-
tracte de închiriere cu un cost redus
pe o durată de 10 ani; 2) Con-
ceperea şi desfăşurarea unor proiecte
comune în domeniul patrimoniului
cultural pe bază următoarelor prin-
cipii: punerea în valoare a obiectelor
de patrimoniu aparţinând Bisericii
Evanghelice Parohia Braşov prin or-
ganizarea unor expoziţii sau a unor
evenimente; stabilirea de comun
acord a conceptelor proiectelor;
dreptul Bisericii Evanghelice Paro-
hia Braşov de a se implica direct în
elaborarea explicaţiilor scrise oferite
publicului cu privire la obiectele ex-
puse şi a măsurilor de mediatizare;
menţionarea pe materialele public-
itare a parteneriatului dintre Biser-
ica Evanghelică şi instituţia
organizatoare prin formula “în
parteneriat cu Biserica Evanghelică
Parohia Braşov; Mediatizarea
parteneriatului cu Biserica
Evanghelică Parohia Braşov”.

Renovarea clădirii
evanghelicilor, pe
banii statului

De asemenea, clericii acestui
cult, în virtutea acestui aşa zis partene-
riat, impun ca cele două muzee să
restaureze, pe bani proprii (adică pe
banii statului) toate obiectele de pat-
rimoniu ale Bisericii Evanghelice !!!
“Restaurarea şi conservarea obiectelor
proprietate a Bisericii Evanghelice
Parohia Braşov ce urmează să fie ex-
puse în cadrul proiectelor. Restau-
rarea şi conservarea obiectelor se vor
realiza de către atelierele Muzeului de
Artă, doar la solicitarea expresă a Bis-
ericii Evanghelice Parohia Braşov, cos-
turile urmând să fie suportate astfel:
costurile materialelor vor fi suportate
de către Biserica Evanghelică, iar cos-
turile manoperei vor fi suportate de
către Muzeul de Artă”. De asemenea,
este stabilit “dreptul Bisericii
Evanghelice de a organiza proiecte,
concerte şi acţiuni proprii în clădirile
puse la dispoziţia Muzeelor de Artă şi
de Folclor în condiţiile convenite de
părţi”.

În acelaşi timp, Biserica
Evanghelică impune Consiliului
Judeţean, care nu mai este propri-
etarul clădirii, să investească în reno-
varea imobilului, pe perioada
contractului de închiriere. “Asumarea
de către Consiliul Judeţean a
obligaţiei ca pe durata contractelor de
închiriere să aloce fonduri pentru
restaurarea/renovarea/repararea
faţadelor şi acoperişurilor clădirilor
date în folosinţa Muzeelor de Artă şi
Etnografie.

Biserica vrea bunurile
Muzeului Ţării Bârsei

Prin acest parteneriat, Biser-
ica Evanghelică încearcă să pună
mâna şi pe exponatele şi bunurile de
valoare culturală din cele două muzee
şi să oblige oamenii de cultură
braşoveni într-o acţiune de identifi-

care a obiectelor săseşti care au
provenit de la Muzeul Ţării Bârsei:
“Se impune elaborarea unor liste
privind obiectele din inventarul
muzeelor care au aparţinut Muzeului
Ţării Bârsei sau au constituit propri-
etate a Bisericii Evanghelice Parohia
Braşov în următoarele condiţii:
Muzeele şi Parohia stabilesc prin
prezentul acord de parteneriat, ca în-
cepând cu data semnării prezentei,
vor acţiona împreună în vederea sta-
bilirii locului unde se află la ora
actuală obiectele de patrimoniu
provenind din Muzeul Ţării Bârsei;
muzeele sunt obligate să comunice în
scris în termen de 60 de zile de la
semnarea prezentei toate informaţiile
legate de provenienţa reală sau
ipotetică a obiectelor de patrimoniu,
pe care le deţin, din patrimoniul
Muzeului Ţării Bârsei. Muzeele vor
pune la dispoziţia reprezentanţilor
Parohiei documentele pe care le
deţin, permiţând cercetarea lor şi
efectuarea unor copii certificate pen-
tru conformitate cu originalul. Pen-
tru identificare şi verificare,
reprezentanţilor Parohiei li se va fa-
cilita accesul la obiectele în cauză;
prin prezenta se stabileşte ca fiecare
muzeu în parte să creeze împreuna cu
Parohia, până în data de 30 septem-
brie 2013 o comisie comună, în care
sunt numiţi un număr egal de mem-
bri din partea Muzeului şi al Paro-
hiei. Aceste comisii vor analiza fiecare
obiect de inventar împreună cu
documentaţia aferentă acestuia pen-
tru a stabili posibila sa provenienţă
din patrimoniul parohiei, în special
din Muzeul Ţării Bârsei. Rezultatele
vor fi consemnate în procese verbale
semnate de către ambele părţi. În
eventualitatea retrocedării obiectelor
de patrimoniu din fostul Muzeu al
Ţării Bârsei, Parohia se obligă să le în-
credinţeze în custodia muzeului pen-
tru o perioadă de 10 ani cu
posibilitatea de prelungire”.

Cu alte cuvinte, în virtutea
acestui parteneriat, angajaţii celor
două Muzee devin angajaţi ai Paro-
hiei Evanghelice, care doresc să trans-
forme aceste aşezăminte culturale în
sedii ale propagandei religioase
evanghelice, iar bunurile de valoare
multietnică ale Braşovului să ajungă
pe mâna privaţilor din consistoriul
augustan. Din păcate, toate aceste
acţiuni săvârşite de Biserica
Evanghelică fac parte dintr-un plan
foarte bine elaborat, împreună cu
Forumul Democrat al Germanilor
din România (condus până nu de-
mult de Klaus Iohannis, acum şeful
din umbră) de a pune mâna pe
clădirile istorice din oraşele
transilvănene, cum ar fi Sibiul şi
Braşovul, fără să ţină cont că sunt
monumente istorice, că sunt şcoli,
spitale, muzee, bunuri din patrimo-
niul naţional. Prin aceste acţiuni,
reprezentanţii comunităţii săseşti
din România aduc atingere
siguranţei naţionale, profitând de
slăbiciunile statului român şi de
legislaţia total confuză în privinţa re-
constituirii dreptului de proprietate.
De aceea putem spune că FDGR şi
Biserica Evsnghelică s-au constituit
în samsarii imobiliari din această
zonă de ţară.

sursa:ancheteonline.ro

DIFEREND. Fostul sediu al Comisiei Economice a Grupului Etnic German
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Consiliul Local Satu Mare a
aprobat în şedinţa de ieri
proiectul de hotărâre pri-

vind aprobarea studiului de fezabi-
litate şi a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de
investiţie “Pod peste râul Someş -
amplasament strada Ştrandului”.
Este de precizat faptul că firma pro-
iectantă a renunţat la drepturile de
autor asupra studiului de fezabilitate
în urma unor diferende cu munici-
palitatea sătmăreană. În cadrul ace-
leiaşi şedinţe, consilierul UDMR
Lang Ladislau s-a retras, locul aces-
tuia fiind luat de către Nagy Sza-
bolcs, fost consilier local în
legislatura trecută. 

Acelaşi proiect, 
reluat după trei ani 

Studiul de fezabilitate al
celui de-al treilea pod a fost pus pe
masa consilierilor locali în urmă cu
trei ani, mai exact în data de
26.05.2011. La acea dată, studiul a
fost respins din cauza valorilor mult
prea mari, aleşii locali acuzând lipsa de
seriozitate a firmei. Primăria Satu
Mare a revenit cu studiul de fezabili-
tate nemodificat din punct de vedere
tehnic şi indicatorii tehnico - econo-
mici reactualizaţi, dat fiind faptul că
realizarea celui de al treilea pod peste
râul Someş reprezintă un obiectiv
major pentru municipalitate. “Speci-
ficăm că proiectantul lucrării a semnat
actul de încetare nr. 27053 -
3/11.06.2014 a contractului de pres-
tări servicii nr. 33.569 - 376 din
10.09.2009 prin care se convine înce-
tarea contractului cu acordul părţilor
şi firma proiectantă cedează dreptul
de autor asupra proiectului în favoa-
rea Municipiului Satu Mare. Cedarea

dreptului de autor este una foarte im-
portantă pentru municipalitate,
având în vedere că fazele de proiectare
nu pot fi continuate din lipsă de fon-
duri, municipalitatea aşteptând apari-
ţia de axe de finanţare naţionale sau
europene sau apariţia unui investitor
dornic să investească în infrastructura
municipiului cu recuperarea investi-
ţiei în timp”, se arată în proiectul ini-
ţiat de primarul Dorel Coica.

Cum va fi construit
viitorul pod 

Soluţia tehnică pentru
podul principal s-a ales de tip hoba-
nat, cu deschiderea centrală de 195

metri şi două deschideri adiacente de
100 metri. Structura este susţinută de
doi piloni, prin intermediul unor ho-
bane din oţel special, dispuse simetric
în sistem semiharpă. Suprastructura
este o grindă continuă de tip mixt, ta-
blier metalic şi platelaj din beton
armat cu care conlucrează, cu o înăl-
ţime de construcţie de 2.40 metri. În
secţiune transversală se realizează o lă-
ţime a părţii carosabile de 14,80 metri,
respectiv patru fire de circulaţie, cu
câte două benzi pe sens, cu două tro-
tuare de 4 metri fiecare, prevăzute cu
parapet pietonal, din care 3 metri de
trotuar pietonal şi 1 metru de spaţiu
pentru amenajarea unei piste pentru
ciclişti. Între trotuar şi partea carosa-

bilă se prevede un spaţiu de siguranţă
cu lăţimea de un metru, necesar anco-
rării hobanelor în tablier. Pentru sigu-
ranţa circulaţiei auto se prevăd
borduri înalte din beton. Siguranţa
circulaţiei pietonale se asigură cu pa-
rapeţi metalici de protectie pe rampe,
viaducte şi pod, precum şi pe scările
de acces de pe diguri pe tablier.

Vom avea un pod 
ca şi maghiarii

Potrivit studiului de fezabi-
litate, valoarea rezultată din indica-
tori raportat la lungimea podului şi a
construcţiilor adiacente este de
18.188.040 euro. S-au făcut compa-

raţii şi cu costurile de realizare a po-
dului peste râul Tisa la Szeged, care
are o structură similară pe hobane.
Costurile de realizare a acestui pod
s-au ridicat la 13 miliarde de forinţi,
adică la 42.426.753,61 euro. Podul
peste Tisa are o lungime de 661 m,
patru benzi de circulaţie şi s-a realizat
între anii 2008 - 2011. Calculând
costul pe metru liniar, rezultă o va-
loare de 64.185,71 euro/ml. Podul
propriu-zis peste Someş are o lun-
gime de 395 metri şi un cost de
13.788.340 euro, rezultând o valoare
unitară de 34.907,19 euro/ml, va-
loare care reprezintă 54,38 % din
costul unitar al podului peste Tisa la
Szeged.

CIPRIAN BÂTEA

Consilierii au aprobat studiul 
de fezabilitate pentru al treilea pod
8 Viitorul pod va avea patru fire de circulaţie, cu câte două benzi pe sens, cu două trotuare prevăzute cu parapet pietonal 

COMPARAŢIE. Cam aşa ar trebui să arate viitorul pod peste râul Someş

Prefectul judeţului Satu
Mare, dr. Eugeniu Avram, a partici-
pat ieri dimineaţa la instalarea în
funcţie a noului director al Filialei
de Îmbunătăţiri Funciare (FIF) Satu
Mare a Agenţiei Naţionale de Îmbu-
nătăţiri Funciare(ANIF). În urma
deciziei ANIF nr. 292 din 28.10.
2014, începând cu data de
29.10.2014, Adrian Bucureştean, di-
rector la FIF Satu Mare a ANIF, este
delegat în unitatea de administrare
Brăila Sud din cadrul FIF Brăila a
ANIF, pe o perioadă de 60 zile ca-
lendaristice.  În urma deciziei ANIF
nr. 293 din 28.10.2014, începând cu
data de 29.10.2014, Ioan Oneţ îşi

desfăşoară activitatea la FIF Satu
Mare a ANIF, pe postul de director
de filială.  În vârstă de 30 ani, de pro-
fesie economist, Ioan Oneţ a lucrat

în sistemul bancar şi este la primul
mandat de consilier municipal în
Carei.

Szasz Lorand

Ionuţ Oneţ este noul director al ANIF Satu MareDumitru Godîncă, condamnat la un
an de închisoare pentru dare de mită

Fostul consilier municipal
democrat-liberal Dumitru Godîncă
a fost condamnat la un an de închi-
soare cu suspendare pentru dare de
mită şi tentativă la infracțiunea de
contrabandă calificată. În ianuarie
2012, Dumitru Godâncă a fost
reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat
că, împreună cu un angajat al
societății, Ioan Paul, ar fi planificat o
acțiune de contrabandă cu țigări din
Ucraina. În perioada februarie –
martie 2011, inculpaţii Dumitru
Godîncă, şef sector Satu Mare la SC
Transgaz SA şi Paul Ioan, angajat la
sectorul Satu Mare al SC Transgaz
SA, au pus în executare hotărârea de
a introduce din Ucraina în Româ-
nia, în mod repetat, cantităţi de câte
200 de baxuri cu ţigări prin alte lo-
curi decât cele stabilite pentru con-
trolul vamal. Dumitru Godîncă şi
Ioan Paul au fost trimişi în judecată
pe data de 7 februarie 2012. Tribu-
nalul Satu Mare i-a achitat pe 1 apri-
lie 2013, însă procurorii au atacat cu
apel soluția dată de instanța sătmă-
reană. În şedința din 28 octombrie,

Curtea de Apel Oradea a admis ape-
lul formulat şi a desființat soluția
dată de Tribunalul Satu Mare con-
damnându-i pe cei doi inculpați,
Dumitru Godîncă şi Ioan Paul la
câte un an de închisoare, cu posibi-
litatea suspendării pedepsei pe o pe-
rioadă de încercare de 3 ani pentru
fiecare inculpat. De asemenea, cei
doi inculpați au fost condamnați şi
la plata unor cheltuieli judiciare, în
valoare de câte 2.500 de lei.

Florin Dura

Poliţiştii din cadrul Birou-
lui de Investigaţii Criminale în cola-
borare cu cei din cadrul Postului de
Poliţie Dorolţ au identificat mier-
curi autorii în cazul a cinci infrac-
ţiuni de furt, aceştia fiind Ludovic
B., în vârstă de 21 de ani,  şi un
minor în vârstă de 14 ani. Cei doi au

pătruns în patru locuinţe situate în
municipiul Satu Mare şi una situată
în localitatea Dorolţ de unde au
furat diverse bunuri cauzând un pre-
judiciu de 2.500 lei, care a fost recu-
perat în proporţie de 90%. Totodată,
poliţiştii continuă cercetările în
cazul celor doi  pentru stabilirea în-

tregii activităţi infracţionale a aces-
tora. Tânărul nu se află la prima
faptă de acest gen şi a fost reţinut
pentru 24 de ore, iar minorul este
cercetat în stare de libertate sub as-
pectul săvârşirii infracţiunii de furt
calificat.

Pavel Prodaniuc

Doi tineri prinşi după cinci furturi din locuinţe
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În cadrul unei conferinţe de
presă susţinută ieri, preşedin-
tele Organizaţiei Judeţene

Satu Mare a Partidului Social De-
mocrat, Mircea Govor, le-a cerut
locuitorilor din judeţul nostru să
voteze un preşedinte care a făcut
foarte multe lucruri bune pentru
Satu Mare, respectiv cu actualul
premier Victor Ponta. Prin alocă-
rile de fonduri substanţiale către
judeţul nostru, premierul Ponta a
demonstrat că a fost, este şi va fi în
continuare alături de Satu Mare.
Liderul PSD Satu Mare a prezen-
tat sumele alocate de Guvernul
Ponta judeţului nostru în cursul
săptămânii trecute. Numai pentru
sistemul de sănătate au fost alocaţi
peste 21 milioane lei. De aseme-
nea, Mircea Govor i-a îndemnat pe
sătmăreni să nu îşi risipească votu-
rile pe Klaus Iohannis, din cauza
problemelor pe care le are cu in-
compatibilitatea.

Primire deosebită
pentru Ponta

Preşedintele PSd Satu
Mare, Mircea Govor, le-a mulţumit
locuitorilor judeţului pentru primi-
rea pe care i-au făcut-o premierului
victor Ponta, dar şi celorlalţi
membri ai Guvernului, în timpul vi-
zitei de sâmbăta trecută. “de Ziua
Armatei, în data de 25 octombrie,
premierul victor Ponta, vicepremie-
rul Liviu dragnea, ministrul titus
corlăţean, ministrul Ioan Rus, mi-
nistrul Nicolae Bănicioiu, ne-au
făcut deosebita onoare să fie pre-
zenţi în judeţul nostru. Să nu uităm
că este a patra vizită în acest an a pre-
mierului victor Ponta şi a vicepre-
mierului Liviu dragnea în judeţul
Satu Mare, ceea ce pentru noi în-
seamnă foarte mult. Ţin să le mulţu-
mesc public. de asemenea, ţin să le
mulţumesc în mod special sătmăre-
nilor, atât locuitorilor din carei cât
şi celor din Satu Mare pentru primi-
rea deosebită pe care le-au făcut-o
premierului şi celorlalţi membri ai
Guvernului României. Am fost de-
osebit de plăcut impresionat să văd
cum, atât în carei cât şi în Satu
Mare, oamenii efectiv au vrut să dea
mâna cu premierul, iar doamnele l-
au pupat. Asta înseamnă că premie-
rul victor Ponta se bucură de multă
simpatie în judeţul Satu Mare, în
primul rând pentru ceea ce a făcut
pentru judeţul nostru. Să nu uităm
că toate investiţiile care s-au derulat
în ultimii doi ani în judeţul Satu
Mare au fost cele mai mari investiţii
din ultimii 25 de ani, de la Revoluţie
încoace. În 25 octombrie a avut loc
cea mai frumoasă paradă militară pe
care am văzut-o în judeţul nostru.
Pentru acest lucru îi mulţumesc mi-
nistrului Apărării, Mircea duşa, care
a completat echipa guvernamentală.
dânsul a fost cel care s-a ocupat
efectiv de pregătirile militare pentru
ziua de 25 octombrie”, a declarat
Mircea Govor.

O sumă enormă pen-
tru Sănătatea sătmă-
reană

Liderul PSd a prezentat
fondurile alocate judeţului nostru
de Guvernul Ponta în această săptă-
mână. “vă anunţ că s-au alocat pen-
tru dotarea cabinetelor
Ambulatoriului de la Satu Mare şi a
secţiilor Spitalului Judeţean de ur-
genţă suma de 19,3 milioane lei.
Este o sumă enormă pentru judeţul
Satu Mare, pe care nici nu am sperat
să o obţinem vreodată. Este o pre-
mieră absolută de la Revoluţie în-
coace. Pentru acest lucru le
mulţumesc în mod special premie-
rului victor Ponta, vicepremierului
Liviu dragnea şi ministrului Sănă-
tăţii, Nicolae Bănicioiu. de aseme-
nea, pentru Spitalul din Negreşti
Oaş s-a alocat suma de 2,1 milioane
lei, tot pentru dotare. Pentru carei,
pe lângă cei 1,6 milioane lei pentru
finalizarea primăriei nou inaugu-
rate, s-a alocat pentru finalizarea lu-
crărilor la castelul Karolyi, o
mândrie pentru judeţul nostru,
suma de 500.000 lei, din care
300.000 pentru anexe şi 200.000
pentru castel în sine, urmând ca
dacă mai sunt lucrări nefinalizate
anul viitor să se aloce toţi banii ne-
cesari. Am înţeles că e vorba de încă
un milion de euro”, a afirmat Govor. 

de alocări importante de
fonduri va beneficia şi municipiul
Satu Mare. “Azi (ieri - n.r.) am dis-
cutat cu primarul dorel coica şi i-
am înmânat toate documentele
aduse de la Ministerul dezvoltării.
Primarul coica a ţinut în mod spe-
cial să anunţe proiectele într-o con-
ferinţă de presă săptămâna viitoare.
O să înceapă derularea unor pro-
iecte cum nu a mai avut niciodată

Sătmarul. În mare, pot să vă spun că
va intra în reabilitare totală podul
decebal, se vor aloca toţi banii ne-
cesari. Iubitorilor de fotbal le spun
că s-au obţinut 15 milioane lei pen-
tru reabilitarea totală a stadionului
Olimpia. de asemenea, se va face şi
sala polivalentă. Nu mai intru în
amănunte pentru că sunt foarte
multe străzi pe care mi le-a dat pri-
marul dorel coica pentru a re-
zolva reabilitarea lor”, a arătat
Mircea Govor.

Apel către sătmăreni
să voteze cu Ponta

Preşedintele PSd Satu
Mare i-a asigurat pe locuitorii ju-
deţului de tot sprijinul premierului
Ponta şi le-a cerut să-l voteze la ale-
gerile prezidenţiale de duminică.
“Aşa că nu-mi rămâne decât să le
transmit locuitorilor judeţului
Satu Mare că premierul victor
Ponta a fost, este şi va fi alături de
judeţul nostru. Împreună cu vice-
premierul Liviu dragnea vor sus-
ţine în continuare dezvoltarea
judeţului Satu Mare, cum nu a
făcut-o nimeni şi niciodată în ulti-
mii 25 de ani. Sunt mândru de
acest lucru şi de faptul că am putut
contribui substanţial în obţinerea
acestor fonduri, dar meritul special
este al sătmărenilor pentru modul
în care se comportă, lucrează şi reu-
şesc să fie cunoscuţi în întreaga
ţară. Judeţul nostru este cunoscut
în România ca un judeţ cu oameni
harnici, civilizaţi, de cuvânt. toc-
mai de aceea îi rog pe sătmăreni ca
duminică, atunci când avem posi-
bilitatea să mulţumim şi prin fap-
tele noastre, nu numai prin vorbe,
să se prezinte la urne şi să-l voteze
pe victor Ponta preşedinte. Aţi
văzut că inclusiv doamna vass, care

este unul dintre liderii opoziţiei, i-
a îndemnat pe locuitorii din Ar-
deal să-l voteze pe victor Ponta.
Apreciez că şi-a dat seama şi dânsa,
chiar dacă târziu, că singurul can-
didat care merită să fie preşedintele
României este domnul victor
Ponta şi nu cel pe care până atunci
l-a promovat”, a declarat Mircea
Govor, care apoi a prezentat moti-
vele pentru care trebuie votat vic-
tor Ponta. “În primul rând pentru
că este un om tânăr, un om cu pu-
tere de lucru, un bun român, creş-
tin, aproape de oameni şi are o
familie extraordinară. S-a ţinut de
cuvânt, aşa cum s-a ţinut de cuvânt
şi faţă de sătmăreni. I-a ajutat pe
pensionari, pe bugetari, pe tineri,
pe antreprenori şi a făcut economia
să-şi revină. Reprezintă generaţia
nouă şi nu face politică după ve-
chile tipare. Avea numai 17 ani la
Revoluţie şi acest lucru contează
foarte mult. Nu face scandal, spre
deosebire de ceilalţi, care fac ce fac
dar numai la scandal le stă gândul.
vrea să-i unească pe români. va
aduce o echipă unită, care va trage
în aceeaşi direcţie, pentru binele
României. În ultimii 10 ani a fost
unul dintre cei mai înverşunaţi lup-
tători împotriva lui Băsescu şi vrea
să schimbe ce s-a făcut rău în aceşti
ani. vă asigur că va duce schimba-
rea până la capăt. În ultimele apa-
riţii, a punctat tot timpul acest
lucru că va face dreptate până la
capăt şi va face schimbare până la
capăt. Are experienţă şi este susţi-
nut de liderii europeni şi ameri-
cani, lucru care contează foarte
mult pentru relaţiile externe ale
României. Este foarte aproape de
Armată. Este un promotor al inde-
pendenţei energetice faţă de Rusia.
A lăsat Justiţia să-şi facă treaba şi
vrea ca politica să nu mai intre în

toate zonele. A promovat tineri,
oameni profesionişti. va duce Ro-
mânia spre Occident şi va susţine
promovarea valorilor autentice-
pentru că este mândru că este
român”, a declarat Mircea Govor.

Voturile nu merită 
risipite pe Iohannis

Liderul social-democraţi-
lor din judeţul nostru a lansat un
apel către sătmăreni, cerându-le să
nu-şi risipească voturile pe Klaus
Iohannis. “Îi rog pe sătmăreni ca
duminică să nu îşi risipească votu-
rile pe Iohannis. Sunt voturi efectiv
aruncate din cauza incompatibili-
tăţii lui Iohannis, care se va judeca
în data de 18 noiembrie. În condi-
ţiile în care va fi găsit incompatibil
îşi va pierde orice calitate oficială
în stat. Să votăm un preşedinte care
a făcut ceva pentru judeţul Satu
Mare, chiar foarte mult, care va fi
atât preşedintele sătmărenilor cât şi
al celor din Moldova, al celor din
Oltenia şi al celor din Banat. Nu va
face separatisme cum face Iohannis,
care în ultimul timp a spus <Noi,
aceştia din Ardeal>. tot timpul
scoate în evidenţă că noi trebuie să
fim separaţi. Însă noi trebuie să fim
toţi uniţi şi să fim mândri cu toţii că
suntem români”, a declarat Mircea
Govor.

Arătând cine stau în spatele
lui Iohannis, preşedintele Mircea
Govor i-a îndemnat din nou pe săt-
măreni să voteze cu victor Ponta la
scrutinul de duminică. “Aţi văzut că
în spatele lui Iohannis tot timpul se
ascund cei mai mari călăi din istoria
României, mă refer la cei care au
tăiat pensiile, salariile, cei de la PdL:
Blaga, Predoiu, care vrea să fie prim-
ministru după ce a semnat cu mâ-
nuţa lui, în calitate de ministru al
Justiţiei, tăierea salariilor, a pensiilor,
închiderea spitalelor, închiderea şco-
lilor, colega noastră de judeţ, An-
dreea Paul vass, care a fost cel mai
apropiat consilier al lui Boc şi l-a în-
drumat să taie salariile, să taie pen-
siile. cum poţi să dai votul lui
Iohannis în condiţiile în care ştii că
dai votul pentru aceşti oameni. dai
voturi pentru cei pe care i-am enu-
merat anterior. Anastase, care a furat
numărătoarea voturilor în Parla-
ment, videanu, Berceanu, să nu
uităm de Boc, care acum se ascunde
căci nu mai ştie ce să facă. În final, ei
toţi se vor aduna împreună şi vor
spune că sunt marea forţă de
dreapta, cu care păcălesc de altfel
electoratul. Pentru toate acestea, îi
rog pe sătmărenii mei, pe care îi res-
pect foarte mult, să voteze pentru
victor Ponta la preşedinţie. Îi asi-
gur pe sătmăreni că fac tot ce îmi
stă în putinţă să dezvoltăm judeţul
Satu Mare, iar acest lucru îl putem
face numai dacă avem susţine totală
de la Guvern şi de la noul preşe-
dinte al României, care va fi victor
Ponta. Sunt convins că pe data de
17 noiembrie vom sărbători în cen-
trul oraşului, împreună cu toţi săt-
mărenii, victoria lui victor Ponta”,
a declarat Mircea Govor.

SZASZ LORAND

LIdERuL PSd SAtu MARE, MIRcEA GOvOR:

Să votăm un preşedinte care a făcut foarte
multe pentru Satu Mare
8 Preşedintele Mircea Govor le cere sătmărenilor să voteze cu premierul victor Ponta, care a fost, este şi va fi
alături de judeţul nostru

MOBILIZARE. Mircea Govor le cere sătmărenilor să se prezinte la urne şi să voteze cu Victor Ponta



Actualitatea sătmăreană 6/ Vineri, 31 octombrie 2014Gazeta de nord-Vest

Instituţia Prefectului se află în
grafic cu pregătirea alegerilor.
Anunţul a fost făcut public ieri

de către prefectul Eugeniu Avram,
alături de preşedintele Biroului
Electoral Judeţean (BEJ), judecă-
tor Aurelia Vîlcu. Mai mult, înce-
pând de ieri s-au trimis buletinele
de vot, sub pază militarizată, către
secţiile de votare din municipiul
Satu Mare, în timp ce azi se vor
transmite către toate secţiile de vo-
tare din judeţ. De asemenea, potri-
vit evidenţelor Autorităţii
Electorale Permanente, în judeţul
Satu Mare sunt aşteptaţi la urne un
număr de 317.918 persoane pentru
a-şi exercita opţiunea politică. 

Sute de secţii, sute 
de mii de alegători

Prefectul Eugeniu Avram a
precizat că în judeţ există un număr
de 317.918 cetăţeni cu drept de vot,
potrivit evidenţelor Autorităţii Elec-
torale Permanente. De asemenea, pe
teritoriul judeţului au fost înfiinţate
un număr de 334 de secţii de votare.
Conform aceleiaşi surse, au fost
confecționate ştampilele de control
ale secțiilor de votare din județ, s-au
preluat de la nivel naţional buleti-
nele de vot, timbrele  autocolante,
ştampilele cu mențiunea votat, pre-
cum şi tabelele electorale necesare
fiecărei secţii de votare, au fost des-
emnaţi preşedinții birourilor electo-
rale ale secțiilor de votare şi
locțiitorii acestora. “Împreună cu
preşedintele Biroului Electoral Jude-
ţean şi cu reprezentantului Autori-
tăţii Electorale Permanente a fost
asigurată instruirea preşedinților bi-
rourilor electorale ale secțiilor de vo-
tare şi a locțiitorilor acestora. A avut
loc programarea distribuirii buleti-
nelor de vot şi a celorlalte materiale.
Împreună cu primarii au fost stabi-

lite sediile birourilor electorale ale
secțiilor de votare, precum şi
condițiile corespunzătoare
funcționării acestora. În perioada
24-29 octombrie 2014 au fost reali-
zate instruirile preşedinţilor secţiilor
de votare şi ale locţiitorilor acestora.
Conducerea Biroului Electoral
Județean Satu Mare împreună cu re-
prezentantul Autorităţii Electorale
Permanente, respectiv cei ai Institu-
ţiei Prefectului, Serviciului de Tele-
comunicaţii Speciale şi cei ai
Direcției Județene de Statistică au
efectuat această instruire în mai
multe serii în Satu Mare, negreşti-
Oaş şi Carei. S-au asigurat materia-
lele necesare tipăririi copiilor listelor
electorale permanente. Începând de
joi, 30 octombrie 2014, se distribuie
buletinele de vot şi materialele nece-

sare votării pentru fiecare secţie de
votare şi se predau preşedinţilor sec-
ţiilor de votare. Vineri, 31 octom-
brie, şi sâmbătă, 1 noiembrie 2014,
se va verifica modul de amenajare şi
dotare al fiecărei secții de votare de
la nivelul județului Satu Mare. În pe-
rioada imediat următoare se are în
vedere asigurarea permanenţei la se-
diul Instituţiei Prefectului, prin per-
sonal care să asigure soluţionarea
eventualelor probleme în derularea
procesului electoral”, a declarat pre-
fectul Eugeniu Avram. 

Cereri speciale 
pentru urna specială

Preşedintele Biroului Elec-
toral Judeţean (BEJ), judecător Au-
relia Vîlcu, a făcut o serie de

precăziri privind urna specială. “Re-
feritor la solicitarea urnei speciale,
Direcţia de Sănătate Publică Satu
Mare a transmis către unităţile spi-
taliceşti o adresă prin care se ex-
plică procedura. Consiliul
Judeţean Satu Mare a transmis
către Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului
o adresă cu privire la asigurarea
urnei speciale pentru ca persoanele
din căminele de bătrâni să poată
vota. Cu ocazia Alegerilor
Prezidențiale, organizate în data de
02.11.2014, unitățile sanitare cu
paturi, conform  Legii 370/2004
art. 45 alin. 1, 2 şi 5, pot solicita
deplasarea urnei mobile de la secția
de votare la care este arondat Spi-
talul respectând următoarea proce-
dură: cetăţeanul internat va

completa o cerere de votare perso-
nală prin care îşi exprimă opțiunea
de votare, respectiv conducerea
întocmeşte o adresă către
preşedintele secției de votare la
care este arondat spitalul şi apoi de-
pune adresa împreună cu cererile
cetăţenilor internaţi în cursul zilei
de 01.11.2014, între orele 18.00 şi
20.00 la secția de votare la care este
arondat spitalul. Asistenţa medicală
la secţiile de votare se va asigura prin
Centrele de Permanenă din județul
Satu Mare şi prin serviciul unic de
urgență 112. La Casa de Cultură a
Sindicatelor, acolo unde va func-
ţiona Biroul Electoral Judeţean pe
timpul alegerilor, Serviciul Judeţean
de Ambulanţă va asigura asistenţa
medicală cu o ambulanţă cu echipaj
complet”, a declarat Adriana Vîlcu.

CIPRIAN BÂTEA

Prefectura, în grafic cu pregătirea pentru
alegeri
8 A început de ieri distribuirea buletinelor de vot în municipiul Satu Mare, în timp ce azi se vor distribui în
restul judeţului

COnCLuZIE. Prefectul Avram a prezentat stadiul pregătirilor pentru alegeri 

Campania “VREI la VOT -
Pe 2 noiembrie, elevii iau atitu-
dine!” este un manifest iniţiat şi im-
plementat de Consiliul Regional al
Elevilor nord-Vest şi Consiliul Re-
gional al Elevilor VEST, proiect ce
a fost asumat la Conferinţa Interre-
gională de la Satu Mare, organizată
de Consiliul Judeţean al Elevilor
Satu Mare. Pe termen scurt, cele
două organizaţii doresc să sporească
numărul elevilor şi tinerilor prezenţi
în 2 noiembrie la urnele de votare.
În mod inevitabil, ultimele scrutine
electorale, fie că au fost puse sub
semnul alegerilor prezidenţiale, par-
lamentare, locale sau europarlamen-
tare au avut o prezenţă la vot scăzută
în rândul tinerilor. “ Suntem con-
ştienţi că majoritatea elevilor pe care
îi reprezentăm nu au încă 18 ani şi,
implicit, drept de vot. Inerent, can-
didaţii nu prezintă un interes la fel

de ridicat ca şi pentru celelalte gru-
puri sociale. Campania VREI LA
VOT, iniţiată de Consiliul Regional
al Elevilor nord-Vest şi Consiliul
Regional al Elevilor Vest este mesa-
jul nostru de conştientizare pentru
elevii şi tinerii români care îşi pot
exercita dreptul la vot. Având în ve-
dere că cei menţionaţi anterior sunt
cea mai apropiată categorie socială
de tinerii fără drept la vot, suntem
siguri că aceştia ştiu cel mai bine
care sunt interesele şi doleanţele ele-
vilor din România, astfel, indiferent
care ar fi părerea lor, îi rugăm să
meargă la vot şi să şi-o exprime! Era
momentul să vină o iniţiativă din
partea elevilor, a celor tineri şi mă
bucur că sunt printre iniţiatori.”, a
declarat preşedintele Consiliului
Regional al Elevilor VEST, Filip
Tisu. 

Pavel Prodaniuc

În CADRuL unEI CAMPAnII

Elevii şi tinerii sunt îndemnaţi să iasă la vot
Cursă specială
Transurban de Lu-
minaţii în Sătmar

Pentru ca toţi sătmărenii
să poată ajunge la cimitirele în care
sunt înhumate familiile şi persoa-
nele apropiate, primarul munici-
piului Satu Mare, Dorel Coica,
împreună cu directorul Transur-
ban, Ionuţ Bujor, au decis introdu-
cerea unei curse suplimentare
gratuite în perioada 1 – 3 noiem-
brie 2014. Cursa va avea următo-
rul traseu: str. Cuza Vodă – str. G.
Lazăr – 1 Decembrie – b-dul Bră-
tianu – b-dul Vasile Lucaciu – str.
I. Slavici – str. Banat – str. Eroilor
– cimitir str. Rodnei – str. Lăcră-
mioarei – b-dul Aurel Vlaicu – str.
Dara – cimitir str. Pietroasa – str.
Liviu Rebreanu – str. Ştefan cel
Mare – str. Cuza Vodă. Orele de
pornire de pe str. Cuza Vodă sunt:
ora 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19.

Pavel Prodaniuc
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Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

În vreme ce toţi ceilalţi compe-
titori electorali respectă regu-
lile de afişaj electoral, liberalii

careieni, alături de noii lor aliaţi
democrat-liberali, au postat pa-
nouri cu Klaus Iohannis pe spa-
ţiile verzi din municipiul Carei.
Probabil că în acest mod au vrut
să le demonstreze careienilor cât
sunt de lipsiţi de consecvenţă. Cu
circa un an în urmă, aceiaşi libe-
rali careieni mureau de grija spa-
ţiilor verzi, declanşând “războiul
copacilor”. În cadrul unei confe-
rinţe de presă din martie 2013, li-
beralii careieni, în frunte cu
preşedintele lor Ilie Ciută, ame-
ninţau că vor protesta dacă Pri-
măria va mai tăia un singur copac
în cadrul lucrărilor de reamena-
jare a zonelor verzi.

Panouri cu Iohannis
pe spaţiile verzi

Panourile electorale ale lui

Klaus Iohannis au ocupat spaţiile
verzi din Carei. Deşi se declară mari
ocrotitori ai acestor spaţii verzi, li-
beralii careieni, ajutaţi probabil de
noii lor aliaţi democrat-liberali, au
postat mai multe panouri ale candi-
datului ACL la preşedinţie în mij-
locul unor spaţii verzi din
municipiu. De parcă nu le-ar fi fost
de ajuns numeroasele bannere cu
Iohannis cu care au împânzit oraşul.
Un asemenea panou a fost amplasat
chiar în apropierea sediului PNL
Carei. Deşi se cred foarte inventivi,
careienii nu apreciază absolut deloc
aceste panouri amplasate sfidător pe
spaţiile verzi. Nu de alta, dar locui-
torii municipiului Carei au remar-
cat că toţi ceilalţi competitori
electorali au respectat regulile de
afişaj electoral, mai puţin liberalii şi
democrat-liberalii, reuniţi mai nou
sub ciuperca ACL.

Timpul schimbă 
optica şi orientarea
liberală

Careienii sunt cu atât mai
revoltaţi de panourile cu Iohannis
cu cât îşi amintesc că în martie 2013
liberalii mureau de grija aceloraşi
spaţii verzi. Consilierii locali libe-
rali, în frunte cu preşedintele lor Ilie
Ciută, au organizat o conferinţă de
presă în cadrul căreia s-au autode-
clarat protectorii spaţiilor verzi din
municipiu. Consilierii liberali erau
revoltaţi de faptul că mai mulţi co-
paci, care constituiau pericol public,
au fost tăiaţi în cadrul lucrărilor de
amenajare a spaţiilor verzi din oraş.
În cadrul aceleiaşi conferinţe de
presă, consilierii locali liberali au
ameninţat inclusiv că vor demara
proteste dacă se va mai tăia un sin-
gur copac. Luaţi de elan, mai trebu-
iau să anunţe că se vor lega cu
lanţuri de copacii respectivi. Însă de
atunci liberalii şi-au schimbat op-
tica în privinţa spaţiilor verzi, la fel
cum şi-au schimbat şi orientarea
politică. Aceiaşi liberali, puţini câţi
au mai rămas, ar fi ieşit imediat la
atac dacă altcineva ar fi amplasat
astfel de panouri pe spaţiile verzi
din municipiul Carei.

Iohannis atentează la iarba careienilor
8 Deşi acum un an mureau de grija lor, liberalii au postat panouri
electorale cu Iohannis pe spaţiile verzi din oraş

SCHIMBĂTORI. Liberalilor careieni iarba nu le mai place, gura nu le mai tace

SZaSZ LORand

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.

La noul teatru de vară în aer
liber din Carei s-a desfăşurat miercuri
seara Halloween Party. Ediţia din
acest an s-a bucurat de un număr
foarte mare de participanţi, printre
care copii, părinţi, bunici şi prieteni,
care au creat o atmosferă înfricoşă-
toare şi totodată prietenoasă. Toţi
participanţii, echipaţi în costumaţii
care mai de care mai înfricoşătoare
sau haioase, s-au distrat mai bine de
două ore participând la diverse jocuri
precum popicele cu fantome, arunca-
tul nucilor la ţintele din dovleac sau
concursurile “Cel mai frumos dov-
leac”, “Cel mai înfricoşător costum”.

Un moment inedit a constat în spec-
tacolul cu bule de săpun, oferit de ac-
torii Iulia Benze şi Kurt Murray, care
au atras o mulţime de copii datorită
ingeniozităţii şi măiestriei cu care au
creat bulele. Organizatorii, Direcţia
de Cultură şi Centrul Cultural Carei,
au oferit diplome şi dulciuri partici-
panţilor, care şi în acest an au dat do-
vadă de creativitate prin sculptarea
dovlecilor în cele mai interesante mo-
duri, dar şi prin costumaţiile origi-
nale. Evenimentul s-a încheiat cu
defilarea cu lanterne şi lampadare şi
parada costumelor.

Pavel Prodaniuc

Zeci de copii la Halloween Party
din Carei

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

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

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

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

Societatea profesională de insolvenţă Redresare 
Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică sau ne-

gociere directă următoarele bunuri imobile:

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

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

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

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
Bunurile sunt înscrise în CF, iar acestea se transmit
cumpărătorului libere de orice sarcini.
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

t o r t u r i t o r t u r i 
pentru diverse 

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””
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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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Primarul Dorel Coica a preci-
zat că prioritatea numărul
unu a Primăriei municipiu-

lui Satu Mare este reabilitarea tu-
turor unităţilor de învăţământ
până în 2016. Declaraţia a fost fă-
cută ieri la inaugurarea investiţiilor
de peste 210 mii de lei realizate la
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.
9 din municipiul Satu Mare. La
eveniment, în afară de conducerea
grădiniţei, cadre didactice, preşco-
lari şi părinţi, alături de primar au
mai fost prezenţi viceprimarul
Radu Roca, inspectorul şcolar ge-
neral Claudiu Mondici, deputatul
Kereskenyi Gabor, alţi invitaţi.

Geamuri şi calorifere
schimbate

Pentru început, directorul
grădiniţei, Elisabeta Pop, a arătat in-
vestiţiile făcute de Primăria Satu
Mare astfel încât preşcolarii să se
poată bucura de condiţii normale de
joacă şi educaţie. Potrivit acestei pre-
zentări, investiţia realizată se ridică
la 133.938 de lei, şi a avut ca obiect
schimbarea geamurilor vechi cu ter-
mopane, lucrări care au costat în
total 82.890 lei, precum şi schimba-
rea caloriferelor din cauza faptului că
cele vechi curgeau, investiţie care  a
costat 51.048 lei. În total, doar pen-
tru modernizarea grădiniţei, au fost
realizate investiţii de 133.938 lei.

Totodată, în 2013 şi 2014
aici au fost executate lucrări de între-
ţinere şi reparaţii în cuantum total
de 78.269 lei, astfel că pe parcursul
celor doi ani, valoarea totală a lucră-
rilor, finanţate integral de Primăria
Satu Mare, s-a cifrat la 212.207 lei.
“Mulţumim primarului Dorel
Coica, viceprimarului Radu Roca,

precum şi întregii echipe de la Primă-
ria Satu Mare pentru promptitudine
şi pentru ajutorul acordat astfel încât
preşcolarii de la grădiniţa noastră să
fie fericiţi, iar angajaţii să beneficieze
de condiţii optime de muncă”, a mai
adăugat directorul Elisabeta Pop.

Mulţumiri la adresa Primă-
riei Satu Mare a mai adresat şi preşe-
dintele Asociaţiei de Părinţi, Alina
Pop, care a mai adăugat că datorită
acestor investiţii copiii au şansa de a
se juca şi a fi educaţi într-un mediu
cald şi primitor. 

Prioritatea Primăriei
Inspectorul şcolar general,

Claudiu Mondici, a precizat că ţi-
nând cont de faptul că Grădiniţa
nr. 9 este cea mai mare din judeţul
Satu Mare, aceste lucrări şi investiţii
erau absolut necesare pentru buna
desfăşurare a procesului de învăţă-
mânt. “Prezenţa în număr atât de
mare a părinţilor la acest eveniment
demostrează faptul că ei apreciază
eforturile făcute atât de conducerea
Primăriei Satu Mare cât şi de cea a
grădiniţei”, a mai spus Mondici. 

Primarul Dorel Coica a
declarat că până în 2016 toate uni-
tăţile de învăţământ din municipiul
Satu Mare vor fi reabilitate. “Este o
zi deosebită pentru grădiniţa dum-
neavoastră, dar ştim că mai sunt
incă multe de făcut aici şi vă asigur
că le vom face. Prioritatea numărul
unu a Primăriei Satu Mare  este rea-
bilitarea totală a tuturor unităţilor
de învăţământ din municipiu până
în anul 2016. Aceşti copii repre-
zintă viitorul acestui oraş şi trebuie
să le creăm toate condiţiile ca să

crească şi să fie educaţi”, a mai spus
primarul Coica.

Ca semn de mulţumire,
preşcolarii de la Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit nr. 9 le-au prezentat
autorităţilor un scurt program ar-
tistic şi le-au dăruit câte un număr
din revista grădiniţei. Grădiniţa
este frecventată de circa 300 de
copii, împărţiţi în 15 grupe cu pre-
dare în limba română, limba ma-
ghiară şi limba germană. De
educaţia acestora se ocupă 38 de
angajaţi.

FLORIN DURA

Primăria Satu Mare va reabilita unităţile
de învăţământ până în 2016
8 Investiţii de peste 210 mii de lei, inaugurate ieri la Grădiniţa nr. 9 din municipiu

Grădinița Dumbrava Minu-
nată s-a transformat în această săptămână
într-un loc absolut înfricoşător în
aşteptarea sărbătorii de Halloween.
Părinții voluntari împreună cu educatoa-
rele Oana Anania şi Gabriela Mihalca au
împodobit sălile de clasă şi holurile pen-
tru ca acestea să semene cu o casă bân-
tuită. Printre dovleci, stafii prietenoase şi
familii de şoricei , copiii, costumați în

personajele preferate au cântat şi au co-
lindat în aşteptarea dulciurilor. Fiecare
grupă şi-a vizitat colegii , pe care i-au des-
cântat de farmece. Pentru farmecele lor,
cei mici au fost răsplătiți cu bomboane.
Vrăjitoarele, prințesele, super-eroii dar şi
fantomele şi scheleții au dansat, au cântat
şi la finalul zilei au ars pe rug stafiile pre-
gătite în clase pentru a se asigura că noul
an didactic le va aduce noroc şi nu ghi-

nion. Directorul instituției, Nicoleta Mi-
hali, a declarat că totul a fost posibil grație
implicării părinților şi a cadrelor didac-
tice , care pentru copii, au rămas peste
program pentru a realiza decorațiile şi a
împodobi sălile de grupă. Activitățile au
fost concepute în aşa fel încât cei mici să
se poată bucura şi ei, la fel ca şi copiii din
Vest de sărbătoarea de Halloween. 

Silvia Spanciu

Secţia română a Teatru-
lui de Nord prezintă azi, de la
ora 19.00, la Sala Studio a Tea-
trului, în premieră naţională,
spectacolul ”Viaţa ta în 65 de
minute” de Albert Espinosa în
regia lui Ovidiu Caiţa. Din dis-
tribuţie fac parte Andrei Stan în

rolul lui Lluc, Alexandra Odo-
roagă - Cristina, Cristian Iorga -
Francisco, Ioana Cheregi - Car-
men,  Vlad Chico - Ignacio şi
Raluca Mara - Carolina. Preţul
unui bilet la acest spectacol este
de 15 lei.

Pavel Prodaniuc

La Galeria Artelor Cen-
trului Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale (CJCPCT) Satu
Mare va avea loc azi, începând cu
ora 16.00, vernisajul expoziţiei de
goblen şi frivolite a artistei plas-
tice Silvia Ghitta. Evenimentul
este organizat de Consiliul Jude-
ţean Satu Mare, Asociaţia Cultu-

rală Sătmărenii şi CJCPCT. Cu
această ocazie, Silvia Ghitta îşi va
prezenta ultimele lucrări efectuate
în acest an, întrucât este singura
artistă din Satu Mare care reali-
zează goblenuri şi frivolite. La
eveniment sunt aşteptaţi să parti-
cipe cât mai mulţi iubitori ai arte-
lor plastice.

Pavel Prodaniuc

RĂSPLATĂ. Preşcolarii au mulţumit autorităţilor sătmărene în felul lor

Halloween la Grădinița Dumbrava Minunată Piesa “Viaţa ta în 65 de minute”,
în premieră la Teatrul de Nord 

Expoziţie de goblen şi frivolite
la Centrul de Creaţie 
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revenirea lui Tiberiu Csik
pe banca olimpiei ar
putea însemna şi o

împăcare cu suporterii. Sunt
deja cunoscute protestele galeri-
ilor la ultimele meciuri ale
olimpiei, totul culminând la
meciul cu FC Bihor când pen-
tru prima dată în ultimii ani
aceştia nu au încurajat defel
echipa, preferând să “meargă la
bar“.

De altfel, Tibi Csik a
ţinut ca prin intermediul nostru
să facă un apel la suporteri pentru
ca aceştia să vină în număr mare la
meciul de mâine cu Unirea
Tărlungeni. “În momentele grele
avem nevoie de sprijinul suporter-
ilor, le-am simţit ajutorul şi atunci
când evoluam în liga a IV-a şi am
dori ca împreună cu ei să read-
ucem echipa din nou în top. Ne
aşteaptă o partidă dificilă, sunt
conştient că în două-trei zile nu
pot schimba multe în joc, dar
printr-un plus de atitudine şi mo-
tivare putem câştiga toate

punctele“, a spus Tibi Csik.
Acesta a recunoscut că

băieţii par a-şi fi pierdut încred-
erea în ei după ultimele înfrângeri
şi că speră să le ridice moralul
până sâmbătă.

Lotul Olimpiei intră de
azi în cantonament la Hotel Au-
rora, singurul absent important
fiind fundaşul Marius Bălău a

cărui problemă la spate s-a agra-
vat, acesta fiind suspect de hernie
de disc. De remarcat că pentru
meciul cu Tărlungeni au revenit
în lot şi atacanţii Apostu şi Bujor.

Chiar dacă s-au pregătit
cu prima echipă de o săptămână,
aceştia n-au fost reţinuţi de fostul
antrenor Cosmin Bodea în lotul
care a făcut deplasarea la Slatina.

“Avem nevoie de toată lumea, tre-
buie să strângem rândurile şi in-
diferent cine intră pe teren să
obţină victoria cu Tărlungeni“, a
completat Csik.

La antrenamentul de
dimineaţă l-am remarcat pe bancă
şi pe fostul mijlocaş al Olimpiei,
“Sanyiak“ Balogh, care este, se
pare, noul consilier tehnic al
antrenorului Tibi Csik.

Legat de oaspeţi, echipa
din Tărlungeni ocupă locul patru,
cu 14 puncte, dublu faţă de
Olimpia. Unirea a câştigat pe
terenul celor de la Mioveni cu 1-
0, iar etapa trecută s-a impus la
limită acasă, cu FC Bihor. Doar
că bihorenii au acuzat lipsa de
fair-play la faza reuşitei celor de la
Tărlungeni.

Programul etapei a 11-a:
CS Mioveni - Şoimii Pâncota
CSM Râmnicu Vâlcea - AFC
Fortuna
FC Bihor Oradea - FC
Caransebeş
FC Olimpia Satu Mare - Unirea
Tărlungeni
ACS Poli Timişoara - FC Olt
Slatina

FLorIn MurEşan

LIGA A II-A: OLIMPIA-TăRLUNGENI, MâINE ORA 11.00

apel la suporteri
8Tibi Csik îşi doreşte ca suporterii să revină alături de echipa “fanion“

În cadrul etapei a patra,
voleibalistele de la CSM Satu Mare au
de înfruntat o altă formaţie care a pro-
movat în acest sezon în A 1, U Cluj.

Din păcate bilanţul CSM-
ului în faţa formaţiei clujene este unul
negativ, gazdele de astăzi reuşind să se
impună în toate cele trei confruntări
din liga secundă şi de la baraj. Partida
dintre U Cluj şi CSM Satu Mare se
joacă astăzi de la ora 12.30 şi va fi
arbitrată de A. Paşcan şi D. Olăhuţ.

În ceea ce priveşte lotul
pregătit de Adrian Pricop, americanca
Alexis Mathews a revenit la antrena-
mente şi poate juca. Delegaţia

sătmăreană condusă de Adrian Pricop
a pornit ieri dimineaţă spre Cluj

Napoca, având 12 jucătoare în lot.
D. Chiorean

VOLEI: U CLUJ - CSM SATU MARE, ORA 12.30
Să spargem gheaţa!

Judo
cristian bodârlău,
la Grand Slem-ul 
de la abu Dhabi
În acest week-end, la Abu Dhabi va
avea loc Grand Slem-ul de judo, un
turneu unde se pot obține puncte
importante pentru calificarea la
Jocurile Olimpice din 2016. CSM
Satu Mare este reprezentat la această
competiție de judoka Cristian
Bodârlău (categoria 81 kg) care a
făcut deplasarea alături de echipa
națională. Este important ca
Bodârlău să treacă de cât mai multe
tururi ca să obțină cât mai multe
puncte și să urce în clasament.

Liga 1
Steaua-Dinamo,
derby-ul etapei
Azi
Steaua - Dinamo 20:30 Look TV
Sâmbătă
Medias - U Cluj 15:30 Look Plus
CSU Craiova - FC Botosani 18:00
Look TV
Astra Giurgiu - Ceahlaul 20:30
Look TV
Luni
FC Viitorul - Targu Mures 16:00
Look Plus
Petrolul - Otelul 18:30 Look Plus
CFR Cluj - FC Brasov 21:00 Look
TV
Marţi
Pandurii - Chiajna 18:30 Look TV
Rapid - CSMS Iasi 21:00 Look TV

ASA Târgu-Mureș n-a avut
nicio emoție în privința calificării în sfer-
turile Cupei României, chiar dacă
primul gol al partidei a venit fix înainte
de pauză. În partea a doua, după ce au
primit și al doilea gol, nemțenii au pre-
dat total armele, astfel că mureșenii au
jucat fără emoții. De remarcat evoluția
foarte bună a lui Claudiu Bumba, fostul
jucător al celor de la Atletic 94 Satu
Mare reușind să înscrie golul de 4-0 și în
plus acesta și-a mai trecut în cont o bară
și o pasă de gol. Ardelenii și-au anunțat
clar intențiile de a marca încă de la în-
ceput, iar bara din minutul 21, semnată
de Bumba, a fost un prim avertisment că

era doar o chestiune de timp până la
marcarea primului gol. Iar acesta a venit
fix înainte de pauză. Mureșan i-a pasat
lui Gorobsov iar mijlocașul mureșenilor
a finalizat cu un voleu de la 16 metri care
s-a oprit direct în vinclul porții apărate
de Jovic.  Festivalul de goluri a fost însă
în repriza a doua. După ce Henrique a
făcut 2-0, imediat cum s-a reluat partida,
din pasa lui Gorobsov, nemțenii au cla-
cat și n-au mai reușit să opună niciun fel
de rezistență. În aceste condiții, cei de la
ASA au mai punctat de două ori prin
Bumba și prin Hora și au desăvârșit o
calificare fără emoții în faza imediat
următoare a competiției.

CUPA ROMâNIEI
bumba înscrie pentru aSa

Liga a IV-a Elite
Azi
• Someșul Oar - AS Cetate 2010
Ardud (Ora 13:30 și 15:30): Neichi
Sergiu, Șerbănoiu Alexandra, Costea
Dănuț. Observator: Ziman Cornel
Sâmbătă
• Sportul Botiz - Talna Orașu Nou:
Hariș Armin, Pop Cristian, Lukacs
Levente. Observator: Cionca Gheo-
rghe
• Voinţa Doba - Viitorul Vetiș: Petreuș
Gheorghe, Moldovan Andrei, Costea
Dănuț. Observator: Păduraru Valentin
• Schwaben K. Cămin - Unirea 2008
Tășnad (Ora 10:00 și 12:00): Petz
Erik, Horvath Levente, Hasna Mihail.
Observator: Pinter Alexandru
• Ştiinţa Beltiug - Recolta Dorolţ: Re-
begea Ciprian, Kallos Tamas, Man
Cătălin. Observator: Kegyes Tibor
Luni
• FC Olimpia Satu Mare II - Turul
Micula: Mazilu Ovidiu, Neichi Sergiu,
Șerbănoiu Alexandra. Observator:
Năstruț Liviu

Liga a IV-a
SERIA A – Etapa a X-a
Sâmbătă

• Prietenia Crucișor – Ugocea
Porumbești: Bogdan Răzvan, Miclăuș
Răzvan, Robotin Marius. Observator:
Boc Aurel
• Voința Lazuri – AS Livada: Kovacs
Attila, Matei Claudiu, Trella Zoran.
Observator: Racolța Vasile
• Dacia Medieșu Aurit – Voința Babța:
Marinaș Adrian, Șuta Marius, Bura Ilie.
Observator: Gherasim Alexandru
• Arsenal Vetiș – Energia Negrești:
Ciceu Marian, Talpoș Virgil, Ardelean
Vlad. Observator: Dumitraș Gheo-
rghe
• Unirea Păulești – Someșul Cărășeu:
Bathory Ștefan, Bâlc Csaba, Anghiuș
Marius. Observator: Swarcz Oscar
• Someșul Odoreu – Victoria Apa:
Peter Alin, Ciocoi Marian, Iuhasz
Tibor. Observator: Borz Ionel
SERIA B – Etapa a XI-a
Sâmbătă
• Frohlich Foieni - Kneho Urziceni:
Lupcsa Zsolt, Gherasim Florin, Szucs
Nicolas. Observator: Szabo Iuliu
• Fortuna Căpleni - Schamagosch
Ciumești (Ora 11:00 și 13:00):
Schwartzkopf Zsolt, Moisa Florin,
Miron Ciprian. Observator: Halici

Eugen
• Vulturii Santău - Unirea Pișcolt: Szi-
lagyi Bertaland, Toth Cristian, Filipan
Emanuel. Observator: Niță Gheorghe
• Viitorul Lucăceni - Olimpia
Domănești: Pop Lucian, Pop Mihăiță,
Kopriva Zsolt. Observator: Torok
Zoltan
• Recolta Sanislău  - Real Andrid
(teren Petrești, ora 10:00 și 12:00):
Chiș Florin, Bauer Iosif, Bauer Adal-
bert. Observator: Ciarnău Nicolae 
• Victoria Carei - Victoria Petrești
(Ora 11:00 și 13:00): Chiorean Crist-
ian, Peneghi, Grishabert. Observator:
Gerstermaier Ștefan
• Stăruința Berveni – Crasna Moftinu
Mic: Raț Sebastian, Nagy Szabolcs,
Turbuț Darius. Observator: Pataki
Zoltan

Liga a V-a
Seria A
Azi
• Crasna Craidorolț - Victoria Tiream:
Chiș Florin, Peter Alin, Ardelean Vlad.
Observator: Morar Nicolae
• Chesi Hodod - AS Ghenci (ora
15:30): Botoș Rolland, Chiorean Ghe-
orghe, Reday Arpad. Observator: Toth

Arpad
• Olimpia Căuaș - Voința Sătmărel:
Ciocoi Marian, Ciceu Marian, Iuhasz
Tibor. Observator: Rosz Zoltan
• Dacia Supur - Platanul Marna - amâ-
nat
Seria B
Sâmbătă
• Viile Satu Mare - Dari Lipău: Câm-
pan Mircea, Berei Rolland, Koszor

Gabor. Observator: Chiorean Radu
• FC Certeze – Unirea Bercu: Priner
Ionuț, Pop Casian, Pop Rafael. Obser-
vator: Stoica Viorel
• Înfrățirea Tarna Mare - Speranța
Halmeu - amânat.
• Egri Sasok Agriș - stă.
Miercuri 
• Recolta Dorolț II - Venus Dumbrava
(ora 15:30)

alegerile schimbă programul fotbalului judeţean

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



Religie şi religiozitate / Publicitate 12/ Vineri, 24 octombrie 2014Gazeta de Nord-Vest   

Am scris aceste rânduri la în-
demnul unor credincioși,
care și-au exprimat dorința

să realizez o distincție clară, argu-
mentată, între două expresii des
întrebuințate: „a muri” și „a trece în
neființă”. Multor persoane, aceste
sintagme li se par sinonime, atri-
buindu-le un sens comun și căzând
într-o gravă eroare dogmatică; între
ele există o diferență enormă sau,
mai bine zis, nu se poate stabili nici
o legătură. De ce? 

Omul a fost creat nemuri-
tor; căzând în păcat, prin libera sa
alegere, la sugestia diavolului, apare
moartea în lume. Păcatul împiedica
pătrunderea harului divin în omul
căzut, stare care s-a menținut până
la Întruparea, Jertfa pe cruce și În-
vierea din morți a Fiului lui Dum-
nezeu. Moartea poate fi definită nu
numai ca o pedeapsă pentru comi-
terea păcatului, ci trebuie interpre-
tată și ca „un bine”, ea reprezentând
un mormânt al păcatului. Însă,
moartea nu este înțeleasă exclusiv ca
un sfârșit. Dacă o dată cu moartea
totul s-ar sfârși, atunci ni s-ar părea
fără rost necesitatea săvârșirii fapte-
lor bune și a evitării răului, ar în-
semna că totul este permis, că
fiecare clipă trebuie trăită la maxi-
mum, că nu e nevoie de nici o justi-
ficare pentru actele întreprinse, că
nu e obligatoriu să ascultăm glasul
conștiinței, care ne mustră după fie-
care cădere, încercând să ne facă să
conștientizăm unde, cum și cui am
greșit. 

Potrivit învățăturii de
credință, moartea este, în același
timp, un final al vieții trupești și un
început al celei cerești. Sfântul Va-
sile cel Mare scria că adevărata filo-
sofie constă în cugetarea la moarte,
având în vedere faptul că trăim în
timp și ne pregătim pentru veșnicie.
Viața pământească a omului își
găsește finalul în moarte, dar moar-
tea este generatoarea unei vieți noi,
este poarta spre veșnicie. Omul se
naște spre a trăi pe pământ și moare
născându-se pentru o altă viață.
Modul în care va trăi omul în viața
de după moarte atârnă de felul în
care și-a înțeles menirea sa de per-
soană în timpul pelerinajului teres-
tru. Viața în trup dobândește un
sens și se umple de un conținut
curat când facem din ea o călătorie
conștientă spre moarte și spre cele
de după ea, ca țintă a vieții, remarca
Părintele Dumitru Stăniloae, ci-
tându-l pe Teodor al Edesei. 

Ținta pe care sperăm s-o
atingem este mântuirea sufletului,
dobândirea vieții și a fericirii eterne,
deoarece pe pământ nu avem „ce-
tate stătătoare”, ci numai în Cer. De
la Învierea Domnului Iisus Hristos
(prin care moartea a fost învinsă) și
Înălțarea Sa la cer, desprindem ideea
că „a muri” nu înseamnă „a trece în
neființă”, precum anunță, din nefe-
ricire, multe persoane în ziare dece-
sul rudelor, spune Î.P.S. Irineu al
Alba Iuliei. Trecerea în neființă nu
este același lucru cu „trecerea la cele
veșnice”. A cădea în neființă presu-
pune a te prăbuși „în afara” lui
Dumnezeu, însă acel „în afară” este
inexistent, întrucât Dumnezeu este
atotprezent. A ne prăbuși în
neființă echivalează cu o încetare

definitivă a existenței, cu o
dispariție într-un neant ireversibil,
ceea ce contrazice existența unui su-
flet nemuritor, care, după
despărțirea sufletului de trup, se în-
toarce la Dumnezeu, de unde își are
proveniența prin creație, urmând să
se reunească la Judecata de Apoi. 

Așadar, după moarte noi
nu încetăm să ființăm. Moartea per-
mite accesul sufletului în Rai sau în
iad, în funcție de faptele fiecăruia
săvârșite în efemera viață terestră:
bune sau rele, în virtutea libertății
de voință și a rațiunii cu care sun-
tem împodobiți, nefiind supuși
unui destin implacabil. Credința în
viața viitoare este o coordonată
esențială a demnității de creștin.
Dacă nu credem (ori nu vrem să cre-
dem) în realitatea vieții de după
moarte, însăși credința noastră își
pierde valoarea, fiindcă nu am fost
creați doar pentru o scurtă perioadă
de timp, ci pentru eternitate: pen-
tru o eternitate fericită. Acesta e
scopul lui Dumnezeu cu privire la
om. 

Știind că expresia „a trece
în neființă” exclude învățătura Bise-
ricii despre viața veșnică, avem da-
toria să dovedim o atenție mai mare
în momentele în care ne manifes-
tăm compasiunea pentru familiile
celor adormiți întru Domnul și
trecuți la cele veșnice.

Luminaţiile. În judeţul
Satu Mare s-a statornicit obiceiul ca
pomeniri ale morţilor să se facă, în
mod special, în zilele de 1 și 2 no-
iembrie. Aceste pomeniri poartă
numele de „Luminaţii”. Credincio-
șii se îndreaptă cu pioșenie spre ci-
mitire, spre morminte, pe care le
împodobesc în prealabil cu flori,
candele, lumânări și așteaptă venirea
preotului pentru a-i pomeni prin
rugăciuni și cântări pe morţii fiecă-
rei familii. Totodată, la morminte se
ridică un parastas, intonându-se:
„Cu Sfinţii odihnește, Hristoase, su-
fletele robilor Tăi, unde nu este du-
rere, nici întristare, nici suspinare, ci
viaţă fără de sfârșit”. Domnește o at-
mosferă de adâncă evlavie, fiecare
meditând cu profunzime la esenţa
vieţii și a morţii, la faptul că toţi
suntem muritori și că o dată cu sfâr-
șitul vieţii trupești începe o nouă
viaţă. Credinţa în viaţa veșnică este
o coordonată esenţială a demnităţii
de creștin. Dacă nu credem în viaţa
care ne așteaptă, însăși credinţa
noastră în Dumnezeu este un non-
sens, întrucât nu am fost creaţi doar
pentru timp, ci pentru eternitate. A
ne aduce aminte de cei morţi repre-
zintă una dintre datoriile noastre ca
oameni și creștini, iar rugăciunile
înălţate pentru sufletele lor au me-
nirea de a-L îndupleca pe Dumne-
zeu, ca El să-Și manifeste faţă de ei
iubirea, iertarea și bunătatea la Ju-
decata de Apoi. Chiar dacă acum
unii suferă în iad, s-ar putea ca prin
stăruinţa noastră în rugăciune,
Bunul Dumnezeu să îi ierte și să-i
facă părtași la fericirea cea veșnică.
Așadar, să nu-i uităm niciodată pe
cei plecaţi dintre noi. Soarta lor în
veșnicie atârnă de noi, așa după cum
veșnicia noastră depinde și de urma-
șii noștri și care vor proceda exact
cum ne manifestăm noi acum. Vii-
torul stă în atitudinile pe care le
adoptăm și în exemplul nostru per-
sonal.   

„Pomeneşte, Doamne, ca un bun pe
robii Tăi, că nimeni nu este fără de
păcat fără numai Tu, Cel ce poţi şi
celor adormiţi a le da odihnă”.  

Preot dr. Cristian Boloş

PE URMELE PăRINTELUI ARSENIE BOCA (21)

“A muri” nu înseamnă
“a trece în neființă”

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!

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



SOCIETĂŢI

l S.C. ARTIC OCEAN S.R.L., C.U.I. RO
27917677, Registrul Comertului:
J29/55/2011, adresa: oras Baicoi, Str. Baicului
nr. 47B, imobil C3, camera 6, judet Prahova,
telefon: 0722.235.820 fax: 0344.816.828, e-
mail: artic.ocean@yahoo.ro
Invitatie de participare pentru selectia de
oferte pentru dotare cu panouri solare
Artic Ocean SRL va invita sa prezentati oferta
dumneavoastra de panouri solare pentru
dotarea unui proiect de investitii finantat prin
FEADR, masura 123, cu denumirea „Unitate
pentru prelucrarea si depozitarea cartofilor”,
din localitatea Ardud, judetul Satul Mare.
- criteriul de selectie: pretul cel mai scazut;
- codul CAEN necesar participarii la ofertare
trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face
obiectul achizitiei: 4669 “Comerţ cu ridicata
al altor maşini şi echipamente”, sau, pentru
ofertantii externi, echivalentul codului cores-
punzator din tara respectiva
- obiectul contractului: panouri solare;
- tipul contractului: contract achizitie bunuri
cu montaj;
- termenul limita de depunere a ofertelor:
17.11.2014, ora 17,00
- adresa la care se trimit ofertele: oras Baicoi,
Str. Baicului nr. 47B, imobil C3, camera 6,
judet Prahova;
- data si ora deschiderii ofertelor: 18.11.2014
ora 10,00
- valoarea supusa licitatiei: 4.606.548 RON
Documentatia de atribuire se ridica de la
sediul societatii, in data de 10.11.2014.

ANUNT MEDIU

l SC AGROPRODEXPORT SRL cu
sediul in jud.Satu Mare, loc.Iojib, str.Zorilor,
nr.103, anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “ Deschidere exploatare cariera
de Perlit” cumulat cu proiectul “Defrisare 20
ari tufaris in Medies Vii pentru scoaterea din
circuitul silvic in vederea refolosirii in alte
scopuri” amplasat in judetul Satu Mare,
loc.Medies Vii. Proiectul acordului de mediu
si informatiile relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul APM Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-
joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14,
precum si la urmatoarea adresa de internet:
www.apmsm.anpm.ro. Observatiile/contesta-
tiile publicului se primesc la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare,
mun.Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr8/B,
jud.Satu Mare in termen de 5 zile de la data
prezentului anunt.

l MOLNAR ANGELA si SC BVA SRL,
titular al proiectului “ Cladire cu functiuni de
institutii si servicii P+2E retrase” pe amplasa-
mentul din municipiul Satu Mare, str.Micu
Klein, nr.1, judetul Satu Mare, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de in-
cadrare de catre APM Satu Mare in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectele mentionate.
Proiectul deciziei etapei de incadrare precum
si motivele care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul APM Satu Mare str.Mircea cel
Batran, nr8/B, in zilele de luni-joi intre orele
8-16, vineri intre orele 8-14 precum si la ur-
matoarea adresa de internet
www.apmsm.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la proiec-
tul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului anunt.

l Agentia pentru Protectia mediului Satu
Mare anunta publicul interesat ca Planul de
Urbanism Zonal-PUZ-Zona de locuit, ex-
travilan Livada, propus in orasul Livada,
nr.top 343/1, CF 102033, jud Satu Mare, tit-
ular Gyapjas Margareta si Gyapjas Elmer, nu
necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus
procedurii fara aviz de mediu. Observatiile si
comentariile publicului interesat privind de-
cizia etapei de incadrare se trimit in scris la
Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare
str.Mircea cel Batran, nr8/B, cod 440012, fax
0261-733500, e-mail:
office@apmsm.anpm.ro, luni-joi intre orele 8-
16.30, vineri intre orele 8-14, in termen de 10
zile calendaristice de la aparitia anuntului. De-
cizi motivata poate fi consultata pe site-ul
APM Satu Mare: http://apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU

l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza mecanic
auto  cu experienta, necesar permis de conduc-
ere.0745.388.544
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 vorbirea
limbii germane. CV-urile se depun pana in
data de 25 octombrie pe adresa de e-mail os-
zyzsolt@gmail.com 

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.

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.  0735-218476.

l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, 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. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  persona-
lizate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Ex-
perienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul
tip. Telefoane  0744-238243, 0361-421142,
0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. 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.

TERENURI

l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada
Victoriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială,
68 ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ
Pescarilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima
parcelă după case, 300 euro/ar, parcelat, pe
Lucian Blaga; 4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100
m curent, 400 m gaz, la 200 euro/ar. Telefon
0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu 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.
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, extravi-
lan. Telefon 0741-120883.

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
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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 fa-
brici 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, proprie-
tate tabulară;
l construcţii – hale producţie, ateliere di-
verse, sediu administrativ cu utilităţile aferente
şi împrejmuiri, 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 im-
obile menţionate mai sus vor avea loc, de regula,
saptamanal, în fiecare zi de joi, ora 14:00, la se-
diul lichidatorului INSOLV EXPERT SPRL
din Satu Mare, str Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud.
Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie pu-
blică dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi pen-
tru aceleaşi 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
pentru vânzare, certificatul de înmatriculare,
actul constitutiv , declaratia ca nu se afla in in-
solventa  şi împuternicirea societăţii ofertante
pentru reprezentantul ofertantei care va parti-
cipa la licitaţie, precum şi copie după actul de
identitate al acestuia.

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

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

Conform art. 53 din Legea
insolvenţei, bunurile adjudecate se transmit
cumpărătorului adjudecatar libere de orice sar-
cini.

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

Amadeus SRL comercializeaza prin mag-
azinul situat pe strada Ady Endre, nr.24,
materiale pentru instalatii termice, elec-
trice si feronerie la preturi de producator.
Telefon 0361417274

Depozit de materiale de instalatii an-
hajeaza lucrator comercial. Trimiteti CV
la angajaricv@yahoo.com

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

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 eve-
nimente. Telefon 0742-784765, 0723-
969946.

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

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

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

merciale debitoare:

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTI-
KER, front 26 metri. Tel: 0744852285.
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APARTAMenTe 2 CAMeRe

l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din cara-
mida, 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. Urgent! 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 semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea Hu-
muleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.

VÂnZĂRI CASe

l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si gradina
cu vie si pomi fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; construc-
ţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, netermi-
nate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-685514,
0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravi-
lan, aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi la
200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
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. Telefon 0770-
467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate uti-
lităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând urgent casă P+e, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş, în
zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă, cu
mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă mare,
sus două camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană din lemn
cu mansardă, blacon jos şi zidită în interior, că-
mară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la
21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc de casă cu
33 m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi sau la
schimb cu apartament sau alte variante. Telefon
0745-049715.

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. Te-
lefon: 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.

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.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la
Medieş Vii. 0741-088733.

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 demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 

VÂnZĂRI AUTO

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. Telefon
0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006.
Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând 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.

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. 0754.625858.

VÂnZĂRI DIVeRSe

l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul refor-
mat, 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 Vad 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 Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +se-
manatoare paioase 15 randuri toate in stare
buna de functionare.Tel : 0746.292.026  
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 Dau in chirie spatiu comercial pe
str.careiului, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Inchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
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.

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 con-
struita  totala de  2.563 mp si teren aferent pe Str.
Careiului nr 160 la pretul de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite ,
sopron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652
mp si teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si spatiu
administrativ 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 su-
prafata de 5000 mp 255.000 euro

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL in
suprafata de 57,24 mp  utili in 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 Po-
ligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de
71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in locali-
tatea 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 locali-
tatea 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

SC BETONKRAFT SRL
Buldoexcavator marca Volvo, model BL71 MR2 la pre-
tul de 57.400 lei

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului judi-
ciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul
Satu Mare, in data de 31.10.2014 SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC VIA VITAL SRL 08:30,  SC NET-
TUNO SRL 09:00 am, SC HOUSE CONSTRUC-
TII MONTAJ SRL 09:30 a.m, S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX
S.R.L 10:30 a.m., , SC MIDICONS SRL 11:30 pm,
SC DOMARIS COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC TECHNO-
TRADE 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 31.10.2014 ora 09:00
Subscrisa eURO InSOLV SPRL în calitate de lichidator
judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei SC NETTUNO SRL in data de 31.10.2014 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 31.10.2014
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.
Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  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 31.10.2014
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
Lucian Blaga nr 249. Pret informativ 800 - 1000
euro/ar negociabil. Tel 0744162033

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

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

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

Vand vitica 6 saptamani, rasa Belga. Tel
0743452609

Suntem alaturi de colega noastra To-
moioaga Ioana in aceste momente
dureroase pricinuite de trecerea in nefiita a
surorii dragi. Dumnezeu sa o odihneasca in
pace. 

Colegii de la Constructii Drumuri si
manager ing. Stelian Popa

Un suflet nobil s-a stins, o sora plange
neincetat. ne alaturam si noi si deplangem
pierderea de catre colega si prietena noastra
Ioana Tomoioaga a surorii sale dragi Maria.
Dumnezeu sa o odihneasca in pace. Con-
doleante intregii familii. Dormi in pace su-
flet bland. 

Familia Ioan Timis

COnDOLeAnţe

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, te-
lefon 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 înre-
gistrare  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      telefon
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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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă
(direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(direct)
09:00 – Eu cu cine votez?
(reluare)
10:00 – Popas Electoral 
(reluare)
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)

12:00 – Ora Adevărului 
(reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viața
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping I (reluare)
16:00 – Şcoala Sătmăreană 

17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Eu cu cine votez?
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Popas Electoral 
22:00 – Incursiune în cotidian
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic: „Micul
Avion Roşu”
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)

04:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
06:00 – Avocat TV 
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei
10:00 Biziday 10:50

Teleshopping 11:30 Trandafirii
sălbatici 12:20 Discover România
12:30 Preşedinte pentru
România 13:00 Finanţe şi afaceri
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Oameni ca
noi 16:00 Preşedinte pentru
România 17:00 Zon@ 17:30
Europa mea 18:00 Starea naţiei
18:15 Expediţie în regatul
animalelor 18:45 Avanpremieră
telejurnal 18:50 Trandafirii
sălbatici 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 O dată’n viaţă
22:00 O dată’n viaţă 23:00 O
dată’n viaţă 00:00 Nocturne
00:25 Niloofar

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

Ştirile Pro Tv 13:45 Trandafirul
negru 15:00 Mamă pe fugă 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maruţă
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Vocea
României 23:30 Box: “Christian
CiOKan: Destinatia
KlitschKO!”, Cristian Ciocan-
Taras Bidenko 00:00 Crima din
casa mea

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

12:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 X
Factor 23:30 Hell’s Kitchen –
Iadul Bucătarilor 01:00
Observator

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Iubiri
Secrete 08:45 Nu ma
pot casatori cu tine!
10:45 Teleshopping

11:15 Cireaşa de pe tort 12:30
Teleshopping 13:00 Râzi şi câştigi
13:30 Teleshopping 14:00 Focus
14:30 Iubiri Secrete 15:30 O familie
de poliţişti 16:30 Focus 17:00
Cusurgiii 17:30 Trăsniţi din NATO
18:00 Focus 19:00 Râzi şi câştigi
19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Obsesii din trecut 22:30 Trăsniţi din
NATO 23:00 Undercover: Misiune
la sud de Dunăre 00:00 Hawaii 5.0
00:00O familie de poliţişti

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

Kanal D 13:30 Te vreau lângă mine
16:45 Teo Show 18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Suleyman Magnificul 22:15 D-
Paparazzi 23:15 KIDSing Romania
00:30 Ştirile Kanal D 01:45
Suleyman Magnificul

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

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

11:30 Împărăteasa Ki 13:00 Atracţie
riscantă 14:00 Iubiri mondene –
Legături periculoase 15:00 Invitație

la botez 16:00 Ochi de înger 17:30
Test de fidelitate 19:00 Nuntă cu stil
20:00 Dr. House 23:30 Mammon
00:00 Dr. House

07:30 Câinele
Japonez 09:00
Croods 10:40
R ă z b o i u l

căsătoriilor 12:10 Ştrumpfii 2 13:55
Marele Gatsby 16:15 Regii verii
17:50 Filme şi vedete 18:20 Pe
urmele dinozaurilor 19:50 Jack
Reacher. Un glonţ la ţintă 22:00
Banshee 23:00 Jackass Presents: Bad
Grandpa 00:25 Ray Donovan

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

Sport.ro 10:00 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 "Bucuraţi-vă de
fotbal!": Fotbal UEFA Europa
League: Celtic – Astra 13:30
"Bucuraţi-vă de fotbal!": Fotbal
UEFA Europa League: Steaua - Rio
Ave 14:00 Ştiri Sport.ro 14:10 Ora
exactă în sport 15:00 Ştiri Sport.ro
16:00 "Bucuraţi-vă de fotbal!":
Fotbal UEFA Europa League: Celtic
– Astra 16:30 "Bucuraţi-vă de
fotbal!": Fotbal UEFA Europa
League: Steaua - Rio Ave 17:00
Fotbal: Rezumate Europa League
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Marea
Ţăcăneală 20:00 "Bucuraţi-vă de
fotbal!": Fotbal UEFA Europa
League: Celtic – Astra 20:30
"Bucuraţi-vă de fotbal!": Fotbal
UEFA Europa League: Steaua - Rio
Ave 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10 Glory
"Mondialul de bătaie" 22:00
Wrestling RAW 00:00 Special
UEFA Europa League

09:30 Snooker
11:30 Snooker 13:30
Snooker 16:30
Superbike 17:15
Superbike  18:00

Omnisport 18:30 Omnisport 19:00
Omnisport 19:30 Omnisport 20:00
Snooker 21:00 Box 22:00 Box
00:00 Cel mai puternic om

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

15:00 100 de minute 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 22:00 Ştiri23:00 În
Premieră 01:10 Sinteza zilei

07:00 Realitatea de la
fix 08:00 Realitatea de
la fix 09:00 Realitatea
de la fix 10:00
Realitatea de la fix
11:00 Realitatea de la

fix 12:00 Realitatea de la fix 13:00
Fabrica 14:00 Lifetime News 16:00
Newsroom 18:00 Realitatea de la
fix 18:30 Academia de evaziune
20:00 Prime Time News 21:00
Jocuri de Putere 23:00 Realitatea
de la fix 00:00 Realitatea de la fix

07:40 Aurul din
junglă 08:35
E s c r o c h e r i i
adevărate 09:05

Whiskey în afara legii 10:00 În
Alaska, la înălţime 11:00 Maşini pe
alese 12:00 Maşini pe alese 13:00
Căutătorul de maşini clasice 13:30
Căutătorul de maşini clasice 14:00
Trenuri în Alaska 15:00 Trenuri în
Alaska 16:00 Tehnici esenţiale de
supravieţuire 17:00 Regii
licitaţiilor 17:30 Comoara din
container 18:00 Războiul
depozitelor – Canada 18:30
Vânătorii de licitaţii 19:00 Cum se
fabrică ? 19:30 Cum se fabrică ?
20:00 Ce a urmat? 20:30 Ce a
urmat? 21:00 Vase uriaşe 22:00
Trucurile minții 22:30 Trucurile
minții 23:00 Cazuri neelucidate
00:00 Magia lui Keith Barry 00:00
Strict interzis
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Lipsa banilor vă indispune.

Nu vă îngrijoraţi! În curând veţi
primi o sumă consistentă de la o rudă
mai în vârstă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Vă recomandăm să evitaţi
întâlnirile cu prietenii şi cu rudele,
pentru că riscaţi să le stricaţi buna dis-
poziţie cu starea dumneavoastră de
nervozitate. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

S-ar putea să nu reuşiţi să
obţineţi un împrumut după care aţi
alergat în ultimele zile. Păstraţi-vă
calmul! Altfel riscaţi să declanşaţi o
ceartă de proporţii. 
RAC (22.06 - 22.07)

Se pare că sunteţi nervos
pentru că nu vă ajung banii. Nu vă
pierdeţi răbdarea! Un prieten este
dispus să vă împrumute cu cât aveţi
nevoie. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dacă doriţi să faceţi o in-
vestiţie, vă sfătuim să nu vă grăbiţi.
Astăzi şansa nu vă surâde. Ar fi bine
să nu riscaţi dacă vreţi să nu ieşiţi în
pagubă. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Vă recomandăm să vă păs-
traţi calmul şi să fiţi prudent, mai ales
în activităţile comerciale, pentru că
riscaţi să comiteţi o ilegalitate fără să
vă daţi seama.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă sfătuim să fiţi atent la
cheltuieli, ca să nu ajungeţi la discuţii
cu partenerul de viaţă. Pentru a evita
o ceartă, ar fi bine să mergeţi îm-
preună la cumpărături. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă recomandăm să vă păs-
traţi cumpătul în tot ce faceţi. Ar fi
bine să ţineţi cont de sfaturile unei
rude mai în vârstă. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

O rudă din altă localitate
vă dă o veste cu care vă indispune. S-
ar putea să fiţi nevoit să plecaţi într-
o călătorie lungă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă recomandăm să vă tem-
peraţi nervozitatea şi să evitaţi discu-
ţiile în contradictoriu cu partenerul
de viaţă. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi de rezolvat o mul-
ţime de probleme şi s-ar putea să nu
fiţi prea bine dispus. Nu vă asumaţi
riscuri! Şansele de reuşită sunt min-
ime. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Un prieten de familie vă
propune să vă asociaţi cu el într-o afa-
cere promiţătoare. Vă sfătuim să nu
luaţi hotărâri în grabă.

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - X-Factor
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VREMEA AZI 
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8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 10%  şanse de precipitaţii

Maxima: 10°c         Minima: -1°c

Umiditate: 87%

a

aa

EURO 4,4197

USD 3,5094

100 Forinţi 1,4308

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

castorul a reuşit o nouă
performanţă, punând Sătmarul pe
ruşinoasa hartă seismică a homose-
xualităţii. nu era un secret pentru ni-
meni că rozătorul are orientare sexuală
contra naturii şi a firii. i-au depistat-o
securiştii încă de pe vremea când era
procuror începător. Dovezile au rea-
părut după ce anul trecut castorul a
decăzut şi a devenit un simplu bosche-
tar fără habar. acum şi-a dat din nou
arama pe faţă, cuplându-se cu interlo-
pul roşeaţă. nu degeaba se spune că
atunci când dragostea e mare, sexul nu
mai contează absolut deloc. nici pe
castor şi nici pe roşeaţă nu i-au de-
ranjat că amândoi au mustaţă. au în-

ceput să se afişeze tot timpul îm-
preună, ţinându-se strâns de mână.
numai cei doi iubiţi cu accentuată pi-
lozitate ştiu ce lucruri scârboase fac în
intimitate. E groaznic doar să-ţi im-
aginezi că roşeaţă îl scarmănă pe cas-
torică la poponeaţă. L-ar scărmăna şi
castorică, însă nu poate cu dotarea sa
extrem de anemică. noroc că cei doi
homalăi derbedei nu vor să adopte şi
un copilaş, să-l crească într-un mod
cât mai drăgălaş. De altfel, toţi oşenii
au observat că lui roşeaţă i-au dispă-
rut coşurile de pe faţă. De asemenea,
au mai observat că ischemicul casto-
rică are mersul tot mai crăcănat. Mare
rahat retardat!

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

Pe harta seismică 
a homosexualităţii

Candidatul Alianţei Electo-
rale PSD-UNPR-PC la ale-
gerile prezidenţiale, Victor

Ponta, este susţinut de oameni din
toate mediile sociale pentru că este
candidatul care le dă tuturor o
speranţă că vom depăşi dezbinarea
din ultimii 10 ani şi că fiecare
român va fi tratat cu respect de
către viitorul lor preşedinte.

Voci importante din spaţiul
cultural, din spaţiul academic, din
medicină sau din spaţiul sportiv şi-au
anunţat susţinerea pentru Victor
Ponta. Vorbim despre oameni care
reprezintă valori pentru românia,
valori care au fost batjocorite direct
şi indirect în ultimii 10 ani de regi-
mul Băsescu. Unor oameni precum
Florina cercel sau irinel Popescu ni-

meni nu le poate contesta valoarea şi
nici dreptul de a fi alături de Victor
Ponta. La fel, nimeni nu are căderea
morală să îi reproşeze maestrului
radu Beligan sprijinul anunţat pen-
tru candidatura lui Victor Ponta. Să
nu uităm la ce umilinţe au fost supuşi
toţi artiştii, medicii, profesorii din
ţara noastră. Victor Ponta a fost cel
care a reparat mare parte din aceste
nedreptăţi.

remarcăm că şi astăzi se
aruncă un val de ură împotriva aces-
tor oameni care vor o schimbare în
românia. românii trebuie să decidă:
vor un preşedinte care să îi unească,
care să nu mai promoveze ura în dis-
cursul public, sau vor un preşedinte
care promite să perpetueze atmosfera
conflictuală şi regimul Băsescu şi
după 2014.

Victor Ponta, susţinut de academicieni,
medici şi oameni de cultură

Echipa de campanie a PSD,
coordonată de preşedintele organi-
zaţiei Municipale a PSD Satu Mare,
primarul Dorel coica, şi preşedin-
tele executiv, viceprimarul radu
roca, au organizat ieri două acţiuni
electorale în cartierele Micro 17 şi
Solidarităţii. astfel, în Parcul UFo
din primul dintre cartierele menţio-
nate, au fost împărţite materiale elec-
torale, iar cetăţenii au fost îndrumaţi
ca pe data de 2 noiembrie să se pre-
zinte la urne şi să voteze candidatul
alianţei Electorale PSD-UnPr-Pc
la Preşedinţia româniei, Victor
Ponta. caravana PSD a fost primită
cu simpatie de cetăţeni, iar o parte
dintre ei, convinşi de platforma elec-
torală a lui Victor Ponta, au spus că

se vor prezenta la vot la scrutinul care
va avea loc duminică.

o acţiune similară s-a des-
făşurat şi în parcul din cartierul So-
lidarităţii, unde membrii echipei de
campanie au împărţit materiale elec-

torale, au prezentat principalele
obiective ale candidatului PSD-
UnPr-Pc şi i-au îndemnat pe cetă-
ţeni să se prezinte duminică la urne
şi să voteze Victor Ponta.

Florin Dura

Echipa PSD, primită cu simpatie în Micro 17 
şi Solidarităţii

SC GORDIUS SRL angajează:
Şofer distribuitor pentru 

divizia Coca-Cola
cV-urile se depun la sediul societăţii : Satu Mare,
str. careiului  nr.162.

Premierul Victor Ponta a de-
clarat recent că nu se va renunta la cota
unică în 2015 dintr-un motiv foarte
simplu: nu este nevoie, în condiţiile în
care pe primele nouă luni ale acestui an

românia are excedent bugetar. “Dacă
rămâne guvernul actual - PSD,
UnPr, Pc şi liberalii dl. tăriceanu -
vă garantez că în 2015 şi în 2016 avem
banii necesari şi pentru indexarea pen-

siilor şi pentru toate celelalte măsuri
sociale”, a afirmat Victor Ponta, care a
precizat însă că “dacă vine premierul
iohannis, nu garantez nimic, dimpo-
trivă”.

Victor Ponta: 
Vom indexa pensiile în 2015 şi 2016 şi nu renunţăm
la cota unică
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