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În zilele noastre asistăm la o
tendință generalizată a oamenilor
de a se retrage în sfera privată, ală-

turi de un interes tot mai scăzut pen-
tru tot ce ține de sfera publică, de
problemele de interes general. acest
comportament este cel mai vizibil în
cadrul politicii, domeniu pe cât de im-
portant pe atât de neglijat, prezența la
vot scăzând în mod constant în Ro-
mânia din 1990 până astăzi. Motivele
acestei atitudini sunt fie nepăsarea, fie
egoismul şi individualismul oameni-
lor, fie pierderea încrederii în
candidații politici şi credința eronată
că un simplu vot nu poate schimba lu-
crurile. astfel, oamenii ajung să se re-
semneze cu situația existentă,
preferând să privească nostalgici la un
presupus trecut glorios sau să viseze la
un viitor mai bun, însă fără a participa
în mod activ la crearea lui.

Votul este un mijloc aflat la
îndemâna tuturor cetățenilor adulți,
prin care aceştia îşi aleg persoane care
să îi reprezinte în structurile de con-
ducere a statului. S-a parcurs un drum
lung până să se ajungă la situația de as-
tăzi, în care votul este universal (orice
persoană majoră poate vota, indiferent
de sex, etnie, avere sau apartenență re-
ligioasă), în trecut doar anumite cate-
gorii socio-profesionale având acest
privilegiu. 

continuare în pagina 2
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Olimpia nu-si mai poate
permite pasi gresiti daca vrea sa
reintre in calcule pentru o clasare
in play off. Cu Tibi Csik revenit ca
antrenor principal la echipa, gal-
ben-albastrii nu concep sa nu
obtina toate punctele in partida de
azi cu unirea Tarlungeni.

e practic meciul care
inchide turul de campionat . unul
in care Olimpia a evoluat doar de

trei ori in fata propriilor suporteri
si de sase ori in deplasare.

antrenorul Tibi Csik e
optimist si spera ca alaturi de su-
porteri sa readuca victoriile la
echipa. “e un meci greu, Tarlun-
geni se apara foarte bine si
primeste greu gol. Cu un plus de
concentrare in fata portii cred ca
putem sa i invingem”, spune Csik.

SPORT - pag. 10-11

prefectul judeţului Satu
Mare, eugeniu avram, a dispus vi-
neri, 31 octombrie 2014, către insti-
tuţiile cu atribuţii în domeniu
măsurile necesare în vederea aplicării
urgente a prevederilor hotărârilor
Comitetului naţional ebola
(C.n.e.) şi ale Comitetului naţional
pentru Situaţii Speciale de urgenţă,
transmise de către preşedintele
C.n.e., secretarul de stat dr. Raed

arafat. prin aceste hotărâri se stabi-
leşte creşterea capacităţii de interven-
ţie în prevenirea şi combaterea
infecţiilor cu virus hemoragic ebola,
prin achiziţia de echipamente, mate-
riale şi servicii speciale, gestionarea
corectă, unitară şi echilibrată în pri-
vinţa măsurilor adoptate de către au-
torităţile române în ceea ce priveşte
evoluţia virusului hemoragic ebola.
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OliMpia - TâRlungeni, azi ORa 11.00
Doar victoria conteazăMăsuri anti-Ebola în judeţul 

Satu Mare

Primarul Coica cere
sprijinul sătmărenilor

Sâmbătă, cerul va avea
înnorări temporare, iar în zonele
joase va fi ceaţă posibil asociată
cu burniţă, pe arii restrânse dimi-
neaţa şi local noaptea. Vântul va
sufla slab şi moderat, cu uşoare
intensificări în Moldova, Bărăgan
şi Dobrogea, ziua. Regimul ter-
mic va fi caracterizat de valori
mai scăzute decât mediile clima-
tologice specifice începutului de
noiembrie, astfel că maximele se

vor încadra între 5 şi 14 grade, iar
minimele între -6 şi 6 grade. Du-
minică, valorile termice vor ca-
racteriza o vreme mai rece decât
în mod normal în special regiu-
nile extracarpatice şi în zonele cu
ceaţă persistentă din centrul ţării.
Temperaturile maxime vor fi cu-
prinse între 5 şi 15 grade, iar cele
minime între -6 grade în depre-
siunile Carpaţilor Orientali şi 7
grade în Dealurile de Vest.

Cum va fi vremea în ziua
alegerilor prezidenţiale
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări 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
Sâmbătă, 1 noiembrie 2014

ziua 305 a anului

Cand o uşă se închide, o alta se
deschide; deseori ne uităm atât de
mult la uşa închisă încât nu o mai
vedem pe cea care se deschide
pentru noi. 

(Hellen Adams Keller)

Soarele răsare la 6 şi 53 minute,
apune la 5 şi 5  minute. 

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - † Sfinţii doctori fără de
arginţi Cosma şi Damian; Pomenirea
morţilor.
Romano – catolic - † Toţi sfinţii.
Greco – catolic - Pomenirea
morţilor.

duminică
Ortodox - Sfinţii Mucenici
Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor
si Agapie - Ap. 
Romano – catolic - † Pomenirea
tuturor credincioşilor răposaţi.
Greco – catolic - Duminică 22 dR. 

2005 - Astronomi ai NASA au
anunțat că au descoperit încă doi
sateliți ai planetei Pluto.

CONFESIUNI PAMFLETARE

dUMITRU ŢIMERMAN

Berbecii sunt nişte fiinţe
care trăiesc prin comunităţile noaste,
umblă hai-hui, “ ca şi tanga-balanga “
şi se ocupă în mod deosebit de oiţe.
Numai de oiţe că de oi se ocupă numai
berbecii mai înstăriţi din punct de ve-
dere material. Cu oiţele e mai uşor de
discutat şi de “îmburdat” pe dealurile
înverzite ale dorinţelor. Cele mai bă-

trânioare au căpătat oarece experienţă
şi nu prea vor să iasă la păscut când vor
berbecii. Sunt mai greu de abordat,
acostat şi păcălit. Adevărul e că sunt şi
oiţe mai deştepte, care nu se lasă duse
de nas, cu una cu două, şi au pretenţii
la păşuni grase şi tot felul de favoruri.
Berbecuţii nu prea sunt agreaţi de oiţe
pentru că sunt fără experienţă şi încă
mai depind de mama-oaie. Ei behăie
prin preajma oiţelor, dar şansele lor
sunt minime să meargă la păscut, mai
ales dacă au în proprietate câmpii
aproape aride, fără culturi bogate şi
mijloace de deplasare la păşuni adec-
vate ultimelor descoperiri ştiinţifice.
Berbecii, gen donjuan, sunt eleganţi,
parfumaţi, stilaţi şi tupeişti, umblă cu
tot felul de cadouri-surpriză, motiv
pentru care foarte multe oiţe cad în
plasa lor seducătoare. La început, oi-
ţele se leagănă pe plasa de păianjen a
mirajului, impresionate de “un pupic
pe botic”, iar după aceea sunt părăsite
la marginea păşunilor pline de decep-
ţii. Concluzia: “ El se jură că nu fură şi
l-am prins cu raţa-n gură !”. Degeaba
vrei să le abordezi sincer şi curat, după
o astfel de experienţă tristă, oiţele spun

nu şi nu, pentru că stau în blăniţa lor
decepţiile “ca şi căpuşele pe oaie”. La-
crimile, dorurile şi aşteptările sunt za-
darnice. Plâng oiţele-n tăcere, lovite-n
amorul propriu, nici iarba nu le mai
place, dar gura le tace, pentru că nu
mai au cui să se plângă. Nici măcar la
mama-oaie, care a încercat în repetate
rânduri să salveze onoarea şi presti-
giul oiţei. Dramele sunt catastrofale.
Anual, spun statisticile de la radio-
şanţu’,  zeci, sute, poate mii de oiţe
sunt sacrificate de către berbecii gen
donjuan.

Îngrijorarea este accen-
tuată, pe considerentul că oiţele ne-
pătate, nepăcălite sunt pe “cale de
dispariţie ca şi capra neagră”. Mai
există, pe ici, pe colo, câte o oiţă ro-
mantică, visătoare, care-l aşteaptă-n
tăcere pe berbecul mult visat. Dacă se
poate, acesta ar trebui să fie cu: bani,
puternic, inteligent, frumos, respec-
tuos şi să aibă o stână modernă, com-
plexă în dotări, în caz de intemperii.
Cazurile sunt rare, deoarece aceste
oiţe sunt considerate înapoiate pen-
tru că nu intră în graţiile berbecilor
nerăbdători şi iresponsabili. Oiţele

care visează la astfel de berbeci
model, nu se uită la berbecii de lângă
ele, care sunt modeşti, ambiţioşi şi iu-
bitori de-adevăratelea, motiv pentru
care behăie cu jale şi exclamă printre la-
crimi: „ Vai, numai eu n-am noroc în
viaţă !”.

Trebuie să recunoaştem că
există berbeci şi oiţe, care se cunosc
ocazional sau din copilărie,  ţin unul la
altul, iar prin muncă, sacrificiu şi per-
severenţă au reuşit să-şi construiască o
stână,  ba au şi  unu-doi-trei miei de
toată frumuseţea. Berbecii trebuie să
înţeleagă că oiţele serioase vor stabili-
tate, vor o familie şi nu un păşunat de
ocazie pe plaiurile desfrânării. Cei mai
înfierbântaţi berbeci dau cu coarnele
cârlionţate în gardul disperării, behăie
ca descreieraţii, beau tot felul de licori,
care nu cadrează cu statutul de berbec
adevărat,  mai ales când sunt refuzaţi în
mod elegant de unele oiţe serioase. E
uşor să cucereşti trupul unei oi pier-
dute, dar, greu, foarte greu este să fii
berbec adevărat, sincer şi curat pentru
a putea cuceri dragostea nemăsurată
a unei oiţe frumoasă, distinsă şi inte-
ligentă.
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În aceste condiții este paradoxală
situația actuală, în care oamenii re-
fuză să profite de dreptul de a vota,
drept pentru care înaintașii lor au
luptat din greu pentru a-l obţine.

Votul presupune și respon-
sabilitatea de a vota cu cine trebuie,
responsabilitate care derivă din infor-
mare. O persoană care este informată
va alege în cunoștință de cauză, în
timp ce restul votanților vor fi ușor
păcăliți de demagogi care pot seduce
foarte ușor, printr-un discurs popu-
list, un electorat neinformat și mai
ales dezinformat. Asta este o slăbi-
ciune a votului universal, faptul că
oferă posibilitatea accederii în poziții
importante a unor indivizi a căror
singură competență o reprezintă fap-
tul că știu să manipuleze și să păcă-
lească oamenii fără cultură politică,
astfel încât să obțină un număr mare
de susțineri.

În ceea ce privește stereoti-
pul existent în mintea multor oa-

meni, că votul lor nu contează, țin să
precizez că este cât se poate de fals.
Dacă toți ar gândi așa nu ar mai
merge nimeni la urne, însă dacă fie-
care adult ar conștientiza importanța
alegerii sale am trăi cu siguranță într-
o societate mai bună, pentru că un
simplu vot poate face diferența –
diferența dintre victoria în alegeri a
unui candidat serios și competent în
fața unui demagog, diferența dintre
nepăsare și dorința de implicare. Pro-
babil că votul universal este cel mai
mare avantaj al democrației, deoa-
rece dă posibilitatea oamenilor de a
alege reprezentanți care să le susțină
mai departe interesele, din calitatea
acestor reprezentanți decurgând
multe alte lucruri, cum ar fi liberta-
tea, bunăstarea economică, dar şi ca-
litatea serviciilor și a justiției. Totul
pleacă însă de la cetățeni și de la ca-
pacitatea lor de a face o alegere bună
într-o chestiune deosebit de impor-
tantă pentru viitorul lor.

Pledoarie pentru exercitarea
dreptului la vot
urmare din pagina 1

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

BERBECII

RECOMANDĂRI 
NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ 
LUMEA COPIILOR

Dragi copii, Raluca Jofi vă
dă trezirea astăzi de la ora 09:00 la
o nouă ediție „Lumea Copiilor”.
Alături de copii de la grădinițele
din Satu Mare vor reda zambetul
pe buze părinților și celor din fața
micilor ecrane. Rubricuțele
emisiunii vă dau oportunitatea și
de această dată să-i descoperiți pe
cei mici in diferite ipostaze
amuzante și pline de surprize.

NVdEM LA TV!
NVdem la TV este o emisiune de
divertisment în care invitaţii sunt
mereu speciali, fiecare, în parte,
având de povestit lucruri
interesante despre viaţa sau cariera
lor.  Astăzi, de la ora 20:00
emisiunea vă aşteaptă alături de
Filomena Chifor, Alexandru
Tegzes şi Carmen Lipovan, care vor
da culoare acestei ediţii prin
frumuseţea, personalitatea sau
unicitatea lor. Realizator: Raluca
Jofi.

NORd VEST CINEMA,
în difuzare astăzi, de la ora 22:00
Film artistic: CALEA
VÂNTULUI
Închis timp de 10 ani pentru ca a
batut un om pana la moarte, Lee

este in sfarsit eliberat. Se intoarce
in orasul natal, pentru a ridica
averea mostenita de la bunicul sau.
Se angajeaza la unul din magazinele
din oras, incercand sa traiasca o
viata cat mai linistita. Insa viata lui
se complica din nou in momentul
in care o salveaza pe Katie. Calea
vantului – o poveste deosebita,
incarcata de emotie si suspans.

dUMINICĂ
GLASUL BISERICII
“Glasul creştinului ortodox”-
Parohia Ortodoxă Aciua
Preotul Avrelian Mic, invitatul
emisiunii ”Glasul Bisericii”,
împreună cu profesorul Teodor
Curpaş vă invită să rămâneți
duminică de la ora 17:00 pe
NORD VEST TV pentru a
pătrunde în lumea creștină
ortodoxă a localităţii Aciua.   

EdIŢIE SPECIALĂ – 
ORA AdEVĂRULUI
De la ora 21:00, NORD VEST
TV vă invită să fiţi la curent cu
statisticile şi raportările
rezultatelor la nivel de judeţ şi nu
numai. Vă invităm la o ediţie
specială, difuzată în direct, cu
intervenţii telefonice şi cu
raportări difuzate de la faţa
locului. 



Pentru anunţurile de mediu, 
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.
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Un vot crucial pentru România
8 După un deceniu de Traian Băsescu, sătmărenii sunt aşteptaţi duminică la urne să aleagă viitorul preşedinte al ţării

Peste 317.000 de sătmăreni
sunt aşteptaţi duminică să
voteze viitorul preşedinte al

României. Este vorba de un vot
crucial, căci după un deceniu sub
Traian Băsescu, românii trebuie să
aleagă un nou preşedinte al ţării.
La nivel naţional au fost pregătite
20.745.068 de buletine de vot, în
judeţul nostru la urne fiind aştep-
taţi 317.918 sătmăreni cu drept de
vot. Aceştia vor vota în cele 334
secţii de votare care vor funcţiona
în judeţul nostru. Procesul de vo-
tare începe la ora 07.00 şi se în-
cheie la ora 21.00.

Peste 317.000 de 
sătmăreni cu drept 
de vot

Potrivit evidenţelor Auto-
rităţii Electorale Permanente,
317.918 sătmăreni cu drept de vot
sunt aşteptaţi duminică la urne pen-
tru a alege noul preşedinte al Ro-
mâniei. Pe raza judeţului Satu Mare
vor funcţiona 334 de secţii de vo-
tare.  La nivelul judeţului nostru au
fost alocate 350.000 buletine de
vot, împreună cu ştampilele şi auto-
colantele de rigoare, a căror împăr-
ţire către preşedinţii secţiilor de
votare va fi finalizată în cursul zilei
de azi.

Paza celor 334 secţii de vo-
tare din judeţul Satu Mare va fi asi-
gurată de 668 de lucrători din
cadrul MAI. Astfel, 326 de poliţişti
vor păzi 163 secţii de votare, 148 de
jandarmi 74 de secţii, 112 pompieri
56 de secţii, iar 80 de poliţişti de
fontieră vor asigura paza a 40 de
secţii de votare.

Campanie electorală
mai liniştită

Alegerile prezidenţiale vor
avea loc în 18.550 de secţii de votare
din ţară şi 294 în străinătate, fiind
pregătite 20.745.068 de buletine de
vot şi 94.220 de ştampile cu men-
ţiunea “Votat”. Peste 30.000 de po-
liţişti, jandarmi şi poliţişti de

frontieră vor fi mobilizaţi pe par-
cursul campaniei electorale, iar în
ziua votului vor fi angrenaţi peste
50.000 de lucrători ai Ministerului
Afacerilor Interne. Comparativ cu
campania electorală din 2009, nu-
mărul de incidente înregistrate a
fost de cinci ori mai mic. Dacă în
2009, la finalul campaniei electo-
rale erau înregistrate 937 de inci-
dente, în prezent au fost sesizate
numai 182. În această campanie
electorală, s-au aplicat 85 sancţiuni
contravenţionale, valoarea amenzi-
lor fiind de 46.100 de lei. De aseme-
nea, în urma verificărilor efectuate,
au fost constatate 58 de infracţiuni,
pentru care sunt cercetate 25 de
persoane, faţă de campania din
2009, când au fost cercetate 194 de
persoane, a arătat ieri, în cadrul unei
videoconferinţe cu prefecţii, vice-
premierul Gabriel Oprea.

Votarea începe 
la ora 7.00

Votarea de două sau mai
multe ori, introducerea în urnă a
mai multor buletine de vot sau vo-
tarea fără a avea acest drept, con-
stituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoarea între 6 luni şi 3 ani.
Aceeaşi pedeapsă este prevăzută şi
pentru cei care oferă bani, bunuri
sau alte foloase în scopul determi-
nării alegătorului să voteze sau să
nu voteze un anumit candidat.

Procesul de votare începe
la ora 07.00 şi se încheie la ora
21.00. Potrivit legii, au dreptul să
voteze cetăţenii români care au îm-
plinit vârsta de 18 ani până în ziua
alegerilor, inclusiv. Alegătorii vo-
tează la secţia unde sunt arondaţi
potrivit domiciliului. Este foarte
important de reţinut faptul că ale-

gătorii care în ziua votării se află în
altă localitate decât cea de domici-
liu pot vota la orice secţie de votare
din ţară, numai după ce declară în
scris, pe propria răspundere, că nu
au mai votat şi nu vor mai vota la
acest tur de scrutin. Persoanele
care în ziua votării se află în stră-
inătate, îşi pot exercita dreptul de
vot la una dintre cele 294 de secţii
de votare organizate în afara ţării,
în baza paşaportului sau a cărţii de
identitate în statele care permit ac-
cesul pe teritoriul lor în baza aces-
tui document. Alegătorii
netransportabili din motive de
boală sau invaliditate îşi pot exer-
cita dreptul de vot prin interme-
diul urnei speciale, pe baza unei
cereri scrise, adresate preşedintelui
biroului electoral al secţiei de vo-
tare, depuse cel mai târziu în pre-
ziua alegerilor.

Paisprezece 
candidaţi

În competiţia electorală
au intrat 14 candidaţi. Primul can-
didat pe buletinul de vot este Kele-
men Hunor (UDMR), potrivit
tragerii la sorţi efectuate de BEC.
Pe următoarele locuri se situează
Klaus Iohannis (PNL), Dan Dia-
conescu (PP-DD), Victor Ponta
(PSD-UNPR-PC), William
Brînză (Partidul Ecologist
Român), Elena Udrea (PMP),
Mirel Mircea Amariţei (Prodemo),
Teodor Meleşcanu – independent,
Gheorghe Funar – independent,
Szilagyi Zsolt (PPMT), Monica
Macovei – independent, Constan-
tin Rotaru (Partidul Alianţa Socia-
listă), Călin Popescu-Tăriceanu –
independent, Corneliu Vadim
Tudor (PRM).

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI
În  data de  07.11.2014  de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

dr. Fălăuş  simona
Medic specialist  reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
În data de   14.11.2014  de la ora 15:00 la Ca-
binet  Dr.Coica va consulta

dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
La ora 17 :00 la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta

dr. dance  dan 
Medic specialist Chirurgie

Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
________________________________
În data de   06.11.2014  de la ora 13:00  la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

dr. rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultatii gratuite doar pentru persoanele
cu venituri sub 700 lei (Dovada se face cu
adeverinţă  sau cupon de pensie).
________________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

dr. Feciche Bogdan 
Medic specialist Urologie

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

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
____________________________
În data de  16.11.2014 de la ora 10:30  la Ca-
binet Dr. Coica  va consulta

dr. Bocşan Corina
Medic specialist alergologie 

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

dr.  Costin  nicoleta 
Medic  Primar  neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
________________________________

La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între orele
11:00- 13:00,  va consulta 

dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

dr.  niculescu  Gabriela
Medic  Primar  orl

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

dr.Gorbatâi aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49
_________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti
nr.2 (Cartier Solidaritatii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

dr. ramona a. rusu 
Medic specialist  alergologie  

Imunologie Clinică

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

SCRUTIN. Sătmărenii sunt aşteptaţi să aleagă noul preşedinte al României

szasz lorand
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Sătmărenii vor avea parte de
un vin de bună calitate în
acest an, potrivit viticulto-

rilor din judeţ. Dacă din punct
de vedere cantitativ, producţia
de struguri este cam la acelaşi
nivel faţă de anul precedent, ca-
litatea este mult superioară da-
torită conţinutului ridicat de
zahăr. Producţia putea fi mai
mare dacă nu era afectată de
grauri, albine şi grindină în pri-
măvară.

Şase tone la hectar
Producţia medie de stru-

guri este, în acest an, de peste 6
tone la hectar în ceea ce privește
strugurii de vin, potrivit datelor
furnizate de inginerul agricol din
cadrul Direcţiei Agricole Satu
Mare, Mircea Tudor. La nivelul
judeţului Satu Mare sunt culti-
vate cu viţă de vie de vin circa
3.900 de hectare, fiind obţinute
aproximativ 23.400 de tone. De
asemenea, de pe cele 45 de hec-
tare cultivate cu viţă de vie de
masă a fost obţinută o producţie
de circa 416 tone, adică o medie
de peste 9 tone la hectar.

Potrivit inginerului hor-
ticol Ioan Pop, producţia la stru-
guri este aproximativ la același
nivel ca și anul trecut, dar putea
fi și mai mare dacă în primăvara
acestui an circa 10% din aceasta
nu ar fi fost distrusă de grauri, al-
bine și grindină. “În primăvara
acestui an, circa 5% din producţia

de viţă de vie a fost afectată de
grauri și de albine, în timp ce
grindina căzută în aceeași pe-
rioadă a mai diminuat-o cu circa
5 procente”, a explicat Ioan Pop.

Vin de calitate
În schimb, vinul produs

din strugurii recoltaţi în acest an
va fi mult mai bun decât cel de

anul trecut. “Strugurii din acest
an au un conţinut de zahăr de
260 g/litru, cu 50-60 de grame
mai mult faţă de cât este obișnuit.
Asta înseamnă că vinul va avea o
tărie alcoolică mai ridicată, va fi
de foarte bună calitate iar păstra-
rea acestuia se va putea face în
condiţii optime”, a mai precizat
inginerul Ioan Pop. 

Proprietarii de viţă de vie
din judeţ se declară mulţumiţi atât
de cantitatea cât și de calitatea pro-
ducţiei de struguri din acest an. Ei
spun că vinul va fi de bună calitate
în acest an, însă rămâne de văzut
cum va fi acesta valorificat. “În
judeţ avem mici probleme în ceea
ce privește valorificarea vinului au-
tohton. Proprietarii de viţă de vie

speră că vor reuși să-și valorifice vi-
nurile din acest an la adevărata sa
valoare”, a mai punctat Ioan Pop.

Preţul vinului oscilează
în prezent între 7 lei/litru, în
cazul vinurilor albe, și 10 lei/litru
în cazul vinurilor roșii sau aro-
mate. Însă vinurile de bună cali-
tate pot ajunge și la 12 lei/litru și
chiar mai mult. 

FLORIN DURA

Bun e vinul ghiurghiuliu de Sătmar
8 Vinul produs în acest an în judeţ va fi mult mai bun decât cel din anii precedenţi

OPTIMISM. Calitatea strugurilor din acest an le dă speranţe viticultorilor din judeţ pentru un vin mai bun

La Filarmonica “Dinu Li-
patti” Satu Mare s-a desfăşurat joi seara
o nouă serie de “Bijuterii Muzicale”,
care l-a avut ca protagonist pe directo-
rul muzical al Filarmonicii, maestrul
Franz Lamprecht. Şi acest spectacol
muzical s-a desfăşurat în faţa unui pu-
blic numeros. Cu această ocazie, sătmă-
renii au ascultat lucrări celebre ale unor
compozitori celebri, precum Sousa,
Arlen, Strauss jr, Czibulka, Williams,
Anderson, Lortzing, Fertras, Joplin şi
Kander. 

Concertul a debutat cu
“Clopotul libertăţii” de Sousa, urmat
de aria “Over the Rainbow” din “Vră-

jitorul din Oz”, de Arlen. Spectacolul a
continuat cu Uvertura la opereta “ O
noapte în Veneţia” de Strauss jr şi
“Visul dragostei după bal”, de Czi-
bulka. Unul dintre cele mai aşteptate
momente ale concertului a fost inter-
pretarea în premieră, la Satu Mare,  a
unui fragment din coloana sonoră a fil-
melor cu Harry Potter, aceasta fiind
din “Harry Potter şi camera secretelor”,
de Williams. Prima parte a spectacolu-
lui muzical s-a încheiat cu “Suita irlan-
deză”, de Anderson. 

Partea a doua a concertului a
fost deschisă de “Dansul saboţilor din
lemn”, de Lortzing, urmat de “Lumina

lunii în Alster”, de Fetras. Spectacolul a
continuat cu o “Arie din Londonder-
rry”, şi cu celebrul “The Entertainer”, a
lui Joplin. Spectacolul s-a încheiat cu
spectaculosul “Cabaret”, de Kander. Ca
de fiecare dată când la pupitrul dirijoral
se află maestrul Franz Lamprecht, nu
lipsesc bisurile, de data aceasta fiind in-
terpretate un marş şi piesa “Samba -
Karamba”, care a pus punct concertului
“Bijuterii Muzicale”. Totodată, orches-
tra filarmonicii condusă de maestrul
Franz Lamprecht va susţine un turneu
în prima parte a lunii noiembrie în ora-
şele din zona Dusseldorf.

Pavel Prodaniuc

Un nou concert “Bijuterii Muzicale”, marca Franz
Lamprecht

Vacanţă de o săptămână pentru
învăţământul primar şi preşcolar

Elevii din învățământul
primar și grupele din
învățământul preșcolar vor bene-
ficia de o săptămână de vacanţă.
Conform structurii anului școlar
2014-2015, aprobată de Ministe-
rul Educației Naționale, în pe-
rioada 1 – 9 noiembrie, clasele
din învățământul primar și gru-
pele din învățământul preșcolar
sunt în vacanță. De această
vacanță vor beneficia în județul

Satu Mare 28.025 de copii, 11.
409 preșcolari și 16.616 elevi din
învățământul primar. 

Următoarea vacanță, de
această dată pentru toți elevii, va
începe pe 20 decembrie 2014 și
se va încheia pe 4 ianuarie 2015.
Primul semestru se va încheia pe
30 ianuarie 2015, iar vacanța in-
tersemestrială este cuprinsă între
31 ianuarie și 8 februarie.

Florin Dura
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Primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, a cerut
sprijinul sătmărenilor, în-

demnându-i pe toţi cetăţenii cu
drept de vot să se prezinte duminică
la vot . Apelul a fost făcut public
ieri, în cadrul unei conferinţe de
presă. Cu aceeaşi ocazie, edilul şef a
anunţat că traficul greu va fi
restricţionat pe majoritatea străzilor
din municipiul Satu Mare începând
din primăvara anului viitor. Prima-
rul Dorel Coica a afirmat că vor fi
găsite soluţii pentru ca traficul greu
să fie dirijat spre periferia oraşului.
Totodată, edilul şef a mai precizat că
pe străzile din cartiere se va putea
circula doar cu 30 de km/h şi că se
lucrează la elaborarea unui sistem
nou de iluminat public. De aseme-
nea primarul a anunţat si cursele
speciale gratuite ale Transurbanului
de Luminaţii.

Şosea de ocolire în
nord-vestul oraşului

În prima parte a întâlnirii cu
presa, primarul Dorel Coica a anun-
ţat că au fost demarate lucrările de re-
paraţii pe strada Teilor. “Strada a fost
reparată de mai multe ori, însă din
cauza traficului cu TIR-uri de peste
40 de tone a firmelor din zonă,
aceasta a fost distrusă sistematic. Pre-
gătim această stradă ca să poată fi cir-
culată pe perioada iernii, urmând ca
din primăvară să fie asfaltată. Pentru
a evita ca această stradă să fie distrusă
din nou, va fi interzisă circulaţia ma-
şinilor mai mari de 7,5 tone. Firmele
care au sediile în zonă vor fi nevoite
să ia măsuri pentru a nu mai circula
pe strada Teilor cu TIR-uri de 40 de
tone”, a mai precizat primarul.

„Anul viitor se va amenaja
noua stradă a Proiectantului”, a decla-
rat primarul Dorel Coica. Potrivit
edilului, noua stradă va merge în pa-
ralel cu digul Someşului şi va avea
ieşirea la Podul Golescu, pe strada

Dunării.
„Prin realizarea acestui pro-

iect dorim decongestionarea traficu-
lui din Micro 16 şi Drumul
Careiului”, a declarat primarul.

Traficul greu, 
mutat la periferie

Totodată, edilul şef a mai
adăugat că toate firmele care prin do-
meniul lor de activitate afectează in-
frastructura rutieră ar trebui să se
mute spre periferia municipiului Satu
Mare, deoarece, începând de anul vii-
tor, traficul greu va fi restricţionat pe
majoritatea străzilor din oraş. “Cetă-
ţenii sunt nemulţumiţi de disconfor-
tul creat de traficul greu, astfel că
acesta va fi scos afară din oraş. Până la
primăvară va fi creată o nouă linie de

ocolire a oraşului în partea de nord-
vest, de la sensul giratoriu de la ieşirea
înspre Carei până la bulevardul
Cloşca”, a mai precizat Dorel Coica.
Primarul a mai adăugat că pe toate
străzile din cartierele municipiului
Satu Mare viteza va fi restricţionată la
30 de km/h. De asemenea, primarul
a mai precizat că au fost demarate lu-
crările la trotuarele din cartierul Car-
paţi I, pe străzile Fântânele şi Ion
Vidu, iar în scurt timp va începe rea-
bilitarea trotuarelor rămase în cartie-
rul Micro 16. 

Iluminat modern 
şi eficient

Tot în cadrul întâlnirii cu
presa, primarul Dorel Coica a mai
afirmat că de luni vor sosi la Satu

Mare specialişti din Austria şi Ger-
mania, care împreună cu specialişti
din cadrul Primăriei Satu Mare vor
elabora un studiu cu privire la ilumi-
natul public. “Ne dorim să extindem
iluminatul public, astfel că speciali-
ştii austrieci, germani şi români se
vor duce în fiecare cartier, pe fiecare
stradă şi în fiecare careu de blocuri.
În urma acestor vizite, va fi elaborat
un studiu pentru extinderea ilumi-
natului public în municipiul Satu
Mare. Vreau să am o imagine de an-
samblu a tot ceea ce înseamnă ilumi-
natul public în municipiu. Sunt
foarte hotărât ca în maxim doi ani
de zile Sătmarul să aibă un iluminat
public modern şi eficient”, a mai pre-
cizat Dorel Coica. Edilul şef a mai
adăugat că vrea să aibă o imagine
clară a tot ceea ce este nevoie pentru

a proiecta bugetul pe anul 2015.
“Trebuie să ştim exact unde şi de ce
avem nevoie pentru a proiecta un
buget echilibrat”, a mai spus Coica.

Îndemn la vot
Primarul municipiului

Satu Mare, Dorel Coica, i-a îndem-
nat pe toţi sătmărenii ca să se pre-
zinte duminică la vot şi să voteze cu
cine cred ei că îi reprezintă mai bine.
Edilul şef sătmărean a precizat că
este mult mai bine ca cetăţenii să se
prezinte la urne decât să nu facă
acest lucru. “Eu, ca primar, îi îndemn
pe toţi sătmărenii să se prezinte la
vot. Este mult mai bine ca cetăţenii
să se prezinte la urne decât să nu facă
acest lucru”, a mai spus primarul
Dorel Coica.

FLORIN DURA

Primarul Coica îi cheamă pe sătmăreni
la vot
8 Edilul şef face apel la cetăţenii cu drept de vot să se prezinte la urne şi să voteze cu acel candidat care poate
face cel mai mult pentru ţară

DECIZIE. Primarul Dorel Coica a arătat că traficul greu va fi restricţionat la cererea sătmărenilor

Traficul greu va fi scos din centrul Sătmarului

Pentru ca toţi sătmărenii să
poată ajunge la cimitirele în care
sunt înhumate familiile şi persoanele
apropiate, primarul municipiului
Satu Mare, dr. Coica Costel Dorel,
împreună cu directorul Transurban,
Ionuţ Bujor, au decis introducerea
unei curse suplimentare în perioada
1 – 3 noiembrie 2014.

Cursa va avea următorul
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:
13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19.

Transportul va fi gratuit
pentru toţi cetăţenii municipiului
Satu Mare.

Cursă specială Transurban de Luminaţii 
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Conducerea Primăriei con-
tinuă seria recepţiilor lu-
crărilor executate în

unităţile de învăţământ din muni-
cipiul Satu Mare. Ieri a fost rân-
dul Şcolii Gimnaziale “Mircea
Eliade”, unde investiţiile menite
să îmbunătăţească procesul edu-
caţional în ultimii trei ani s-au ci-
frat la 237.726 lei. Alături de
primarul Dorel Coica, la eveni-
ment au mai fost prezenţi vicepri-
marul Radu Roca, inspectorul
şcolar general, Claudiu Mondici,
echipa de investiţii a Primăriei
Satu Mare, precum şi directorul
şcolii, Mariana Sălăgean.

Trei ani de investiţii
susţinute

Pentru început, directorul
Mariana Sălăgean a prezentat lu-
crările realizate aici pe parcursul ul-
timilor trei ani, investiţii finanţate
de Primăria Satu Mare. Astfel, în
anul 2012, au fost executate lucrări
de modernizare a sălii de sport şi a
coridoarelor, valoarea lucrărilor
executate cifrându-se la 38.212 lei.
Anul trecut, finanţarea acordată de
Primăria Satu Mare s-a dublat,
ajungând la 75.333 lei, bani din
care au fost executate lucrări de re-
paraţii a instalaţiilor sanitare la sala
de sport, de igienizare, a fost pus
parchet în bibliotecă şi a fost insta-
lat sistemul de monitorizare video.

În fine, în acest an, pentru
lucrările de igienizare, de montare
a pavajului la intrarea principală,
pentru montarea de faianţă pe
două coridoare precum şi pentru
alte lucrări, Şcolii Gimnaziale
“Mircea Eliade” i-a fost alocată
suma de 124.180 de lei. Astfel,
pentru lucrările realizate în decur-
sul ultimilor trei ani, Primăria Satu
Mare a alocat suma de 237.726 de
lei. “Cu cele două corpuri de clă-
dire şi sala de sport, în suprafaţă to-

tală de peste 5.000 de metri pătraţi,
şcoala noastră este cea mai mare
din judeţ. Aceste lucrări au adus o
plus valoare unităţii noastre de în-
văţământ şi mulţumim conducerii
şi echipei de la Primăria Satu Mare
pentru aceste investiţii”, a spus di-
rectorul Mariana Sălăgean. De ase-
menea, şi reprezentanţii părinţilor
au mulţumit  Primăriei Satu Mare
pentru ceea ce s-a realizat astfel
încât elevii să poată beneficia de
condiţii decente de învăţare. 

Reabilitare totală,
anul viitor

Pornind de la premiza că
“Mircea Eliade” este cea mai mare

şcoală gimnazială din judeţ, atât ca
suprafaţă cât şi ca număr de elevi,
inspectorul şcolar general, Clau-
diu Mondici; cadru didactic la
această unitate de învăţământ, a
arătat că investiţiile realizate aici
erau necesare pentru îmbunătăţi-
rea procesului educaţional. A mai
adăugat că încă mai sunt multe de
făcut, însă şi-a exprimat convinge-
rea că în cel mult doi ani lucrările
necesare vor fi executate.

Primarul Dorel Coica a
apreciat calitatea cadrelor didac-
tice de la această şcoală pe care le-
a cunoscut încă de pe vremea când
fiica lui era elevă aici, şi a dat asigu-
rări că investiţiile la această şcoală

vor continua, şi că anul viitor, prin
intermediul unui proiect euro-
pean, alături de alte şcoli din mu-
nicipiul Satu Mare, şi “Mircea
Eliade” va intra într-un proces de
reabilitare. “Ştim că sunt multe
de făcut la nivelul municipiului
Satu Mare, dar educaţia rămâne
prioritatea numărul unu a Primă-
riei Satu Mare”, a mai spus edilul
şef.

La Şcoala Gimnazială
“Mircea Eliade” învaţă 976 de
elevi repartizaţi în 41 de clase din
care 22 primare şi 19 de gimna-
ziu. De asemenea, şcoala are 12
clase cu predare în limba ma-
ghiară, câte şase pentru fiecare

sistem de învăţământ. Tot aici,
mai predau 63 de cadre didactice,
cinci cadre didactice auxiliare şi 8
cadre nedidactice.

Primarul Dorel Coica a
declarat recent că până în 2016, la
sfârşitul mandatului său ca pri-
mar, toate unităţile de învăţământ
din municipiul Satu Mare vor fi
reabilitate. “Prioritatea numărul
unu a Primăriei Satu Mare este
reabilitarea totală a tuturor unită-
ţilor de învăţământ din municipiu
până în anul 2016. Aceşti copii
reprezintă viitorul acestui oraş şi
trebuie să le creăm toate condi-
ţiile ca să crească şi să fie educaţi”,
a mai spus primarul Coica.

FLORIN DURA

Investiţiile Primăriei Satu Mare în educaţie
continuă
8 Lucrări de peste 237 de mii de lei, recepţionate ieri la Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade”

INVESTIŢII. Primarul Dorel Coica a afirmat că şcoala va fi reabilitată total anul viitor

Sătmărenii au început
încă de ieri să-i omagieze pe cei
dragi trecuţi în eternitate. Deşi
în marea majoritate a cazurilor,
Ziua Morţilor, sau Luminaţiile
cum mai sunt cunoscute în
popor, sunt ţinute azi sau mâine,
în unele cimitire din municipiul
Satu Mare mormintele erau îm-
podobite cu flori şi cu lumânări
încă de ieri. “Mâine (azi - n.r.)
vom merge la Luminaţii la ţară.
Aşa că am decis ca acum să venim
să depunem o coroană de flori şi
să aprindem o lumânare sau o
candelă la mormintele celor
dragi îngropaţi aici”, ne-au decla-
rat membrii unei familii aflate

ieri în Cimitirul de la Cap Pod
Decebal pentru a-i cinsti pe cei
trecuţi al cele veşnice.

La fel şi în alte cimitire,
creştinii au venit la mormintele
celor dragi să se reculeagă, să ros-
tească o rugăciune, să aprindă o
lumânare sau o candelă şi să de-
pună câte o coroană de flori. La
rândul lor, şi preoţii s-au aflat
ieri la datorie oficiind, după caz,
parastase de obşte, în cadrul că-
rora erau pomeniţi toţi enoriaşii
decedaţi, precum şi parastase la
fiecare mormânt, la solicitarea
apropiaţilor celor trecuţi la cele
veşnice. Marea majoritate a sluj-
belor de Luminaţii se vor desfă-

şura în cursul zilelor de azi şi
mâine, atât la cimitirele din me-
diul urban cât şi în cele de la ţară. 

Ziua Morţilor sau Lumi-
naţiile au loc în fiecare an în data
de 1 noiembrie, mai ales în Tran-
silvania, Banat şi Maramureş.
Creştinii curăţă mormintele în-
ainte de 1 noiembrie, smulg bu-
ruienile, mătură, spală crucea,
strâng gsunoaiele şi le aruncă în
locuri special amenajate. Pe mor-
mintele curăţate se pun lumânări
şi flori, fiecare se roagă pentru
sufletele celor plecaţi. În seara de
1 noiembrie, cimitirele sunt lu-
minate, iluminate. 

Florin Dura

Morminte împodobite cu flori de Luminaţii



Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest7/ Sâmbătă, 1 noiembrie 2014

centrul Medical 
Oftalmologic 

Vitreum angajează
asistentă medicală.

Informaţii
la telefon

0751.115.796.

Halloween-ul a fost cele-
brat şi în acest an de elevii Colegiu-
lui Tehnic “Unio – Traian Vuia”,
care au organizat ieri un moment
multicultural. Activitatea a fost
gândită pe mai multe secţiuni: scul-
pturi de dovleci, desene tematice,

realizarea unor compuneri tematice
– horror, prezentare de măşti şi pă-
lării. Tot elevii au realizat şi nişte
decoraţiuni specifice acestei sărbă-
tori, care au fost expuse în hol. Ele-
vii au fost premiaţi de către juriul
format din directorul Vlaicu Po-
pescu, directorul adjunct Adina
Ciutan şi profesoara Claudia Mol-
dovan. Premiul I fost a câştigat de

elevii: Gabriel Lipai din clasa XIIF,
Rubin Mureşan din clasa IXA –
compuneri, Nicoleta Mariţa din
clasa XIIF – recuzită vrăjitoare, Că-
tălin Pop din clasa XI B – desen te-
matic şi Ionuţ Pintea din clasa IX B
– sculptare dovleac. Elevii au pri-
mit, conform tradiţiei străine, bom-
boane pentru a recompensa efortul
depus.

Halloweenul, sărbătorit şi la
Colegiul “Unio-Traian Vuia”

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
saNtec şI Barta atI!

S.c. TroTa românia s.r.l. organizeazá interviuri la bi-
roul din cluj, str. Baladei 2 A, pentru a selectiona tineri soferi profe-
sionisti cu categoriile C + E, cu cel putin 2 ani de experientá
demonstrabilá pe camion articulat TIR (cap tractor cu semiremorcá).
Se lucreazá numai în echipaj, pentru efectuarea de transporturi frigori-
fice în Comunitatea Europeaná. Dupá fiecare 2 luni pe comunitate, se
dá o sáptámîná de concediu, firma asigurînd transportul cu avionul, dus
si întors. Se asigurá un minim între salarul de bazá si diurne, care de-
pinde de categoria profesionalá si de vechimea în firmá si care porneste
de la 1550€/luná. Solicitantii selectati vor sustine o probá practicá pen-
tru 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  - Caracterizare de la ultimul loc de muncă

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

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.

lebăda
angajează

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

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

au fost sesizaţi joi de către Dorina
P. despre faptul că în timp ce se
afla la domiciliul părinţilor în lo-
calitatea Homorodu de Jos, con-
cubinul său i-a furat suma de
1000 euro. Oamenii legii au reu-
şit după aproximativ o oră  de la
momentul sesizării, prinderea tâ-
nărului în vârstă de 25 de ani, pe
raza localităţii Sâi. Asupra sa a
fost găsită suma de 985 euro, bani
pe care acesta i-ar fi furat concu-
binei. Tot joi, poliţiştii din
Ardud au prins în flagrant un
bărbat, în vârstă de 68 de ani,
care fura struguri din parcela cul-
tivată cu viţă de vie care aparţinea
unei societăţi comerciale din lo-
calitate. Cantitatea de 40 kg stru-
guri a fost ridicată şi predată

reprezentanţilor societăţii comer-
ciale. Cei doi bărbaţi sunt cerce-
taţi în stare de libertate sub

aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat.

pavel prodaniuc 

I-a furat concubinei 1.000 de euro

pavel prodaniuc
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“DANIEL”-TERMOPANE
PrOfiLe saLaMander 100% faBriCate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

infOrMatii: aL. uniVersuLui,  B3
teL. 0261 722 000, 0744 767 776

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi Pe strada Martir-
iLOr dePOrtaţi,  în inCinta

fOstei tiPOgrafii “sOMeşuL”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai Bune
Preţuri Din oraş!

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

nr. telefon contact - 0756068011

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

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

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTalon deserT graTuiT!
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olimpia nu-si mai poate
permite pasi gresiti
daca vrea sa reintre in

calcule pentru o clasare in play-
off. Cu tibi Csik revenit ca
antrenor principal la echipa,
galben-albastrii nu concep sa
nu obtina toate punctele in par-
tida de azi cu Unirea tarlun-
geni.

E practic meciul care
inchide turul de campionat .
Unul in care Olimpia a evoluat
doar de trei ori in fata propriilor
suporteri si de sase ori in de-
plasare.

Antrenorul Tibi Csik e
optimist si spera ca alaturi de su-
porteri sa readuca victoriile la
echipa.

“E un meci greu, Tarlun-
geni se apara foarte bine si
primeste greu gol. Cu un plus de
concentrare in fata portii cred ca
putem sa i invingem. In afara de
Timisoara care are cea mai buna
echipa din seriei in rest nu cred
ca alte echipe ne sunt superioare.
Totul depinde de forma de mo-
ment si de cine greseste mai
putin”, spune Tibi Csik.

De remarcat ca in echipa
va reveni fundasul Florin Mure-
san, suspendat etapa trecuta iar
atacantul Vlad Bujor e anuntat si
el titular. Va lipsi doar Balau, ac-
cidentat la spate in vreme ce
Apostu, exilat la echipa a doua in
mandatul lui Bodea , e si el in lot. 

Partida va începe la ora
11.00. Va arbitra o brigadă
alcătuită din Flavius Roșu
(Timișoara) la centru, ajutat la
cele două margini de Raul ghici-

ulescu (Lugoj) și Patricia Sam-
sudean (Timișoara). Observatori
vor fi Dan Monea (Aiud) și Valer
Vancea (Oradea).

olimpia: Anca – Munteanu,
Mureșan, Heil, Iuhas- gavrilescu,
Villand, Bic, Rus-  Bujor, Feier.
Unirea: Niczuly – P. Chiş, I.
Şerban, Forika, Iaru – S. Marin,
N. Cristea, Dâlbea, Marcăş – L.
Nicolae, Elek.

Se mai joaca azi de la ora
11 in seria vest a Ligii a 2-a:
CS Mioveni – Șoimii Pâncota
Râmnicu Vâlcea – Fortuna

Câmpina
FC Bihor – Caransebeș

Poli Timișoara – FC Olt
Metalul Reșița stă.

FloRiN mUReşAN

LIgA A 2-A : OLIMPIA - UNIREA TăRLUNgENI, AzI ORA 11.00

Doar victoria contează

Din păcate voleibalistele de
la CSM Satu Mare nu au reuşit să
spargă gheaţa la Cluj, în meciul de
ieri cu Universitatea din Divizia A
1. În duelul nou promovatelor
gazdele s-au impus cu 3-1 la seturi
20-25, 25-17, 25-18 şi 25-19.
Elevele lui Adrian Pricop au intrat
foarte bine în joc reuşind să câştige
primul set la 20. A urmat însă o

revenire a clujencelor, care şi cu un
uşor ajutor din partea fluieraşilor au
câştigat celelalte seturi. Obiectivul
CSM-ului era obţinerea unui punct,
însă nu a fost loc de surprize de
această dată.

“Sunt mulţumit de meci,
nu am ce să le reproşez fetelor. Am
jucat bine, am ţinut aproape, dar nu
am reuşit mai mult. Totuşi jucăm cu

trei junioare în teren, poate lipsa de
experienţă a făcut ca noi să pierdem
la Cluj. A intrat şi Alexis Mathews,
revenită după accidentare“, a spus
Adrian Pricop.

Peste o săptămână, echipa
sătmăreană va întâlni de la ora
19.00, în sala Ecaterina Both
formaţia SCM Craiova.

Daniel C.

VOLEI: U CLUj – CSM SATU MARE 3-1
Nu s-a putut mai mult!

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

Ieri s-a jucat primul
meci al etapei a 11-a a Ligii a IV-
a Elite. Pe stadionul Someşul din
Satu Mare, Oarul a primit vizita
celor de la Cetate Ardud.

Până în minutul 34 s-a
jucat de la egal la egal, până când
Imi Nag y a găsit o breşă în de-
fensiva oaspeţilor, reuşind să îl
învingă pe veteranul Rică
Pteancu, care până atunci a mai
salvat de câteva ori echipa din
Ardud prin intervenţiile sale.

gazdele au intrat la cab-

ine cu avantajul golului lui
Nag y, iar imediat după reluare,
în minutul 49, Cădar majorează
avantajul Oarului. Acelaşi Cădar
face 3-0 în minutul 60, iar
Kirner, veteranul gazdelor
închide tabela la 4-0 în minutul
85.

Someşul Oar - Cetate
Ardud 4-0 şi echipa pregătită de
Alexandru Botoş şi Istvan Nagy
se menţine pe primul loc al Ligii
a IV-a Elite.

Dani Chiorean

LIgA A IV-A ELITE
Someşul Oar-Cetate Ardud
4-0 (1-0)

ClAsAmeNt

1.Reşiţa                                    10            7              2              1              15-8       23
2 .Timişoara        9              7              0              2              15-4       21
3.Cîmpina            9              4              3              2              14-11     15
4.Tărlungeni      9              4              2              3              8-7          14
5.Mioveni           9              4              2              3              6-6          14
6.Vâlcea               9              2              6              1              6-4          12
7.Olt                      9              2              5              2              9-7          11
8.Pîncota              9              1              4              4              11-13        7
9.Olimpia       9              2              1              6              6-12          7
10.Caransebeş  9              1              3              5              6-16          6
11.Bihor                9              0              4              5              4-12          4

S-au stabilit cele trei
urne ale sferturilor
Cupei României
Cupa României şi-a încheiat în
această săptămână faza optimilor
de finală, cea mai mare surpriză
fiind eliminarea lui Dinamo de
către CS Mioveni. Argeşenii sunt
singura echipă din eşaloanele infe-
rioare prezentă în această fază.
Iată rezultatele din optimi:
CS Mioveni - Dinamo 1-0
CSMS Iaşi - Steaua 0-1
ASA Târgu Mureş - Ceahlăul 4-0
CSU Craiova - Viitorul 2-1
FC Braşov - U Cluj 1-3
Oţelul - Pandurii 2-3
Rapid Suceava - Petrolul 2-3
Rapid - CFR Cluj 1-2
Cele 8 echipe calificate - CS
Mioveni, Steaua, Petrolul, CFR,
Pandurii, ASA Târgu Mureş, CSU
Craiova şi U Cluj - au fost
împărţite în trei urne, după cum
urmează:
URNA A: Steaua, Petrolul, CFR
Cluj, Pandurii
URNA B: ASA Târgu Mureş, CS
Universitatea Craiova, Universi-
tatea Cluj
URNA C: CS Mioveni
CS Mioveni va fi prima echipă care
îşi va afla adversara, aceasta ur-
mând să vină din URNA A. Restul
echipelor rămase în prima urnă (A)
vor fi împerecheate cu formaţiile
din urna secundă (B).
Tragerea la sorţi a sferturilor va
avea loc miercuri, 5 noiembrie, de
la ora 12:00.
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BASCHEt: CSM SAtu MARE-CSBt ALExANDRIA, AzI ORA 16.30

Ultima şansă pentru play-off ?

Cel mai intere-
sant meci al etapei din Liga a IV-
a Elite pare a fi cel dintre Voinţa
Doba şi Viitorul Vetiş. Poate FC
Olimpia II - turul Micula este al
doilea joc care poate atrage aten-
ţia publicului iubitor de fotbal.
Programul partidelor din acest
week-end este următorul:

liga a IV-a elite
Sportul Botiz - talna Orașu Nou
Voinţa Doba - Viitorul Vetiș
Schwaben K. Cămin - unirea
2008 tășnad (Ora 10:00 și
12:00)

Ştiinţa Beltiug - Recolta Dorolţ
FC Olimpia Satu Mare II - turul
Micula

liga a IV-a
SERIA A – Etapa a X-a
Prietenia Crucișor – ugocea
Porumbești
Voința Lazuri – AS Livada
Dacia Medieșu Aurit – Voința
Babța
Arsenal Vetiș – Energia Negrești
unirea Păulești – Someșul
Cărășeu
Someșul Odoreu – Victoria Apa
SERIA B – Etapa a XI-a

Frohlich Foieni - Kneho urziceni
Fortuna Căpleni - Schamagosch
Ciumești (Ora 11:00 și 13:00)
Vulturii Santău - unirea Pișcolt
Viitorul Lucăceni - Olimpia
Domănești
Recolta Sanislău  - Real Andrid
(teren Petrești, ora 10:00 și
12:00) 
Victoria Carei - Victoria Petrești
(Ora 11:00 și 13:00)
Stăruința Berveni – Crasna Mof-
tinu Mic

liga a V-a
Seria A

Chesi Hodod - AS Ghenci (ora
15:30)
Olimpia Căuaș - Voința Sătmărel
Dacia Supur - Platanul Marna -
amânat
Seria B
Viile Satu Mare - Dari Lipău
FC Certeze – unirea Bercu
Înfrățirea tarna Mare - Speranța
Halmeu - amânat.
Egri Sasok Agriș - stă.
Miercuri 
Recolta Dorolț II - Venus Dum-
brava (ora 15:30)

Partidele se dispută de la

ora 13.00 juniorii şi 15.00 senio-
rii, cu excepţiile trecute în paran-
teze.

Iar începând cu 8/9 no-
iembrie 2014 se modifică orele de
disputare a jocurilor din Liga a
IV-a ELItE, Liga a IV-a și Liga a
V-a.

Meciurile juniorilor vor
începe la ora 12:00 iar partidele
de seniori vor începe la ora
14:00*.
*Orele de disputare a meciurilor
pot suporta modificări, la
înțelegerea echipelor.

FOtBAL JuDEţEAN
Programul jocurilor din week-end

etapa a opta a ligii naţio-
nale de baschet feminin
programează azi partida

dintre CSM Satu Mare şi CSBT
alexandria. Un meci pe care
echipa noastră trebuie să îl câş-
tige, însă, din păcate, porneşte cu
şansa a doua.

un duel între locul 11 în
clasament şi locul 5, oaspetele de
astăzi furnizând deja o surpriză în
acest sezon, reuşind să învingă vi-
cecampioana ICIM Arad sau pu-
ternica formaţie din Alba Iulia. Iar
dacă va învinge azi la Satu Mare, în
condiţiile date, spunem noi, nu ar
fi nici un fel de surpriză. În ceea ce
priveşte formaţia sătmăreană pre-
gătită de Adriana Pricop, Iulian Sin
şi Lavinia Năstruţ, a strând doar
două victorii în aceste opt etape, iar
îndeplinirea obiectivului, loc de
play-off, pare din ce în ce mai de-
parte. Cu toate acestea, Adriana
Pricop pare încrezătoare şi spune că
o clasare în primele opt nu este un
obiectiv compromis, din ceea ce a
declarat zilele trecute la Şcoala Băl-
cescu-Petofi, unde echipa de bas-
chet a făcut un meci demonstrativ
pentru a promova sportul în rân-
dul elevilor.

Singura veste bună din ta-
băra CSM-ului o reprezintă faptul
că Andreea Orosz, căpitanul echi-
pei, a primit convocarea la echipa
naţională. Jucătoarea emblematică
a grupării sătmărene se va prezenta
pe 13 decembrie la lot, pentru un
cantonament, în vederea pregătirii
meciurilor de la Europeanul de
anul viitor. În plus, o altă sătmă-
reancă va fi cu siguranţă convocată.

Este vorba despre Claudia Pop care
face senzaţie în campionatul Spa-
niei la Bizkaia.

Partida de astăzi dintre
CSM şi Alexandria, de la ora
16.30, de la sala Ecaterina Both, va
fi arbitrată de o brigadă formată
din Ciprian Stoica (Sibiu) şi An-
drada Csender (Mediaş), comisar
FRB – Marius Hurgoi (Cluj Na-
poca).

Programul etapei a opta din
lnBF:

Olimpia Braşov – Sepsi Sf. Gheor-
ghe
Danzio timişoara – Nova Vita tg.
Mureş
CSM Satu Mare – CSBt Alexan-
dria
CSu Alba Iulia – CSM Oradea
CSM târgovişte – SCM Craiova
u Cluj – Phoenix Galaţi

DanIel ChIorean

Luptătorii de la CS Satu
Mare-Cetate Ardud sunt
angrenaţi în două competiţii la
finalul acestei săptămâni. Ieri,
sportivii au plecat spre Braşov,
respectiv Mukacevo, acolo unde
vor concura în cadrul etapei de
zonă a Campionatului Naţional
u 16 (copii 1), respectiv la un
puternic turneu internaţional.

La Braşov, antrenorii
tudor Barbul şi Claudiu Blaga
s-au deplasat cu 12 sportivi care
se vor bate pentru calificarea în
finală. Iar în ucraina,
antrenorul Feri Szabo, alături de
sportivul Cristian Szabo vor
conduce delegaţia sătmăreană,
unde vor intra pe saltea zece
luptători la toate categoriile de
vârstă.

Concursul de la Braşov
are loc azi, iar cel din Mukacevo
azi şi mâine.

Daniel C.

LuPtE
Etapă de zonă şi turneu în
Ucraina pentru CS-Cetate

Înscrieri la box
Antrenorul Iosif Sandor face în-
scrieri la box pentru băieţi şi fete,
anul naşterii 2000, 2001, 2002 şi
2003, la subsolul sălii Ecaterina
Both (sala nouă LPS), în zilele de
luni, marţi, miercuri şi joi, între
orele 15.30 şi 18.00. Pentru mai
multe detalii, antrenorul Sandor vă
stă la dispoziţie la numărul de tele-
fon 0770.345.733.

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

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

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

CS Voinţa Satu Mare
organizează

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

De ce şah ?
Şahul îi face pe copii mai
inteligenţi. Cum? Dez-
voltându-le următoarele
abilităţi :
- Puterea de concentrare  
- Vizualizarea 
- Capacitatea de analiză 
- Cântărirea opţiunilor 
- Analiza concretă 
- Gândirea abstractă 
- Planificarea 

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

0744-86-86-88; 0771-37-62-12;
Email: ciprimuntean@yahoo.com



SOCIETĂŢI

l Pierdut Certificat Constatator al firmeu
SC AGRO PARTENER, sediul Petresti str.
Piscoltului nr. 547. Se decalara null.
01.11.2014

l Subscrisa, Management Reorgani-
zare Lichidare Iaşi S.P.R.L., administra-
tor judiciar al SC ARDELEANA HOME
TEXTILES SRL Satu Mare, CUI
17203123, cu sediul în Satu Mare, str. Uzi-
nei, nr. 6-8, jud. Satu Mare,
NOTIFICĂ:Deschiderea procedurii gen-
erale a insolvenţei împotriva debitoarei SC
ARDELEANA HOME TEXTILES
S.R.L. prin Sentinţa civilă nr.
1093/F/29.10.2014, pronunţată de Tribu-
nalul Satu Mare în dosarul nr.
1907/83/2014.S-au stabilit  următoarele
termene: 15 decembrie 2014 - pentru de-
punerea cererilor de admitere a creanţelor;
07 ianuarie 2015- pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor; 28 ian-
uarie 2015 pentru afişarea tabelului defi-
nitiv; 12 ianuarie 2015, ora 14.00–prima
Adunare a Creditorilor,  la sediul Manage-
ment Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL
din Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam.
9, jud. Satu Mare.

OFERTE DE SERVICIU

l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza
mecanic auto  cu experienta, necesar permis
de conducere.0745.388.544
l Distribuitor mezeluri, angajez agent
vanzari in zona Satu Mare. Ofer salariu atrac-
tiv si masina de serviciu. Tel.0744516034
l Firma din Germania cauta electrotehni-
cian, mecanic pentru utilaje de panificatie si
abator, instalator utilaje frigo. Avantaj vorbi-
rea limbii germane. CV-urile se depun pana
in data de 25 octombrie pe adresa de e-mail
oszyzsolt@gmail.com 
l Căutăm măcelari seriosi cu experienţă,
translatori, sortatori carne vită in Germania,
direct la firmă nemţească, femei îngrijitoare
bătrâni cu cunoştinţe minime germană vor-
bită. 004915775637510. Orele 12-20.00
l Angajez ajutor zidar in Carei. 0723718385
l Magazin alimentar din Carei angajeaza
vinzatoare si manipulatoare  marfa, cu 4-8
ore. Telefon: 0261864001, intre orele 8-14.

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, că-
sătorie. 0747-832325.

DIVERSE

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

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

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

PRESTĂRI SERVICII

l Filmez ,fotografiez : nunti,botezuri,ma-
jorate la pret corect.Bonusuri masina de facut
bule de sapun,fotografii magnetice
Tel:0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, cu-
răţire unitate, instalare programe office etc.
La nevoie-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.  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avan-
tajoase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut 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 cla-
sic + parchet laminat cu maşină aspirator. Te-
lefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avan-
tajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente, cu aparatură profesională.
Avem experienţă în domeniu, la cele mai
mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 

l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negocia-
bile. Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare in-
ternet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan
10 ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi,
pret 5100 euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret
16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe
strada Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona indus-
trială, 68 ari pe str. Careiului. 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 per-
soană fizică. Ideal pentru loc de casă sau hale
industriale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Te-
lefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate
utilităţile, la strada principală în Vetiş, după
Unicarm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă,
10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, ex-
travilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă,
curent, iluminat public, drum pietruit, pro-
iect de canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în supra-
faţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
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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.

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

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:

Ai nevoie de bani 
urgent?

Provident te ajută!
Sună acum la nr.
0751.615.127.
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l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, canali-
zare. Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon
0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat
de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din
Satu Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str.
Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon
0743-557599, 0726-677338.
l Vand 1.16 ha teren intravilan cu docu-
mentatie ce poate fi depus pe masura 121

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, balcon
inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in
apropiere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din ca-
ramida, 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 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai
sau schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală,
la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul jude-
ţean, accept şi Programul “Prima Casă”, fără
intermediari. Informaţii telefon 0757-
349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str.
Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau
0771-566269. Preţ 23.000 euro. Fără inter-
mediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vand apartament de 100 mp in casa 3
camere + bucatarie + 2 camere demisol,
garaj, gradina 2 ari jumatate, zona Strandului
70.000 euro neg.  Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2, Micro
17+garaj. Tel.0770314263, 0753763139
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ in-
formativ 35.000 euro negociabil. Telefon
0722508613 sau 0770568504.
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4,
Micro 17. Telefon 0361418622,
0741601463.

l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Car-
paţi II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în aso-
ciaţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-
622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat
şi utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp.
Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală
termică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand 2 case str.Zorilor, nr 10A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri
si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro nego-
ciabil negociabil sau jumatate din proprietate
41.500 euro negociabil.Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie
utilate,curte si gradina cu vie si pomi fructi-
feri .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătă-
rie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren.
0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două
solarii - 900 mp, acoperit. Telefon 0745-
855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie,
baie (apă, curent), situată lângă ştrand. Tele-
fon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari
cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de lo-
cuit nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie,
baie, o terasă mare, sus două camere, două
balcoane, cu 5 ari teren, la 36.000 euro; legat
de aceasta, o cabană din lemn cu mansardă,
blacon jos şi zidită în interior, cămară de
lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000
euro şi legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33
m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi sau
la schimb cu apartament sau alte variante. Te-
lefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Tele-
fon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + depen-
dinţe la numai 70.000 euro  în Centrul
Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-
086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2
camere plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3,
telefon 0725-685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate
utilitatile existente- se poate folosi ca si sectie
pentru diferite procese tehnologice. Tel:
0745-855032

IMOBILIARE  CAREI

l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.

l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter,
2 camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. Informaţii la telefon 0745-
890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

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

Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în
comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Tele-
fon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil.
0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demola-
bilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul prin-
cipal. Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în
satul Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de
Tăşnad. Accept variante la schimb cu alt
teren situat în Tăşnad sau Viile Satu Mare.
Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28
m front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la te-
lefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren
la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, nego-
ciabil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp. toate
utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică, etc.), si
teren aferent 15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de productie ,
ateliere , depozite , sopron , etc ) cu  suprafata construita
totala de  2.563 mp si teren aferent pe Str. Careiului nr
160 la pretul de 125.000 euro
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 supra-
fata 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 Poli-
gonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 71.500
euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in localita-
tea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata apro-
piere 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 pretul
de 57.400 lei

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului judiciar
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 NETTUNO
SRL 09:00 am, SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL 09:30 a.m, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 a.m.,
, SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  ANDANDINO LAND
SRL ora 12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00 pm,
S.C. HORIZONT S.R.L 14:30pm, SC SIMACO VEST
DISTRIBUTIE SRL 15:00, 
SC FOX COM SRL in data de 31.10.2014 ora 09:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator ju-
diciarscoate la vanzare prin licitatie publica bunurile debitoa-
reiSC NETTUNO SRL in data de 31.10.2014 ora 09:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator ju-
diciarscoate la vanzare prin licitatie publica bunurile debitoa-
reiSC PANNATEK SRL in data de 31.10.2014 ora 11:00
lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.rola sectiunea Licitatii si vanzari bunuri
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa li-
chidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Con-
stantin 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 ju-
diciarscoate la vanzare prin licitatie publica bunurile debitoa-
rei: 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 Lu-
cian Blaga nr 249. Pret informativ 800 - 1000 euro/ar
negociabil. Tel 0744162033

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

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

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

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

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

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu gră-
dină, cartierul Titulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

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

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

l Autoutilitara OPEL ASTRA-G-
VAN  2952,5 lei
l Drujba  pret 317 lei
l Circular  pret 101 lei
l Flex mare  pret 201,5 lei
l Flex mic  pret 57,5 lei
l Rindea electrica  pret 115 lei
l Masina de slefuit  pret 101 lei
l Ferastrau pendular pret 72 lei
l Bormasina  pret 57,5 lei
l Surubelnita electrica  pret 72 lei
l Rotopercutor pret 115 lei
l Aparat de sudura pret 129,5 lei
l Generator de curent  pret 374,5

lei
l Betoniere  pret 374,5 lei
l Masina de taiat piatra pret 115
lei
l Aspirator pentru exterior  pret
101 lei
l Aspirator pentru interior  pret
72 lei
l Detector metale  pret 86,5 lei
l Amestecator rotativ  pret 288 lei
l Picamer  pret 403 lei

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

CII Bota Andreea Monica in calitate de lichidator 
judiciar  al SC Irsbor Construct SRL vinde la 

preturi reduse cu 50% prin licitatie publica urma-
toarele bunuri:

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

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabri-
caţie 2008. Telefon 0742913114

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro.
Informaţii la telefon 0751.879.087.
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l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, ben-
zinaGPL, aer conditionat, inmatriculat,
0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara
4x4, recent adusa in tara 0773835662
l Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002,
inmatriculata timbru de mediu achitat,
0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150
cp, kombi, negru, recent adus, 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel,
an 1999 recent adus in tara, euro 3, aer con-
ditionat, 0773835662
l Vand sau schimb Opel Zafira an 2001,
2.0 TDI, taxa nerecuperata. Tel
0745325900
l Vand Renault Megan Cabrio, anul
2004, 120.000km motor 2l. interior piele
rosu,radio Cd Mp3, genti aluminiu pret:
4900 euro, inmatriculat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005,
Ford cu platforma din 1999, 3,5 tone, roti
duble. Telefon: 0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare
roşu aprins, întreţinut, cu două rânduri de
cauciucuri (iarnă+ vară), înmatriculat, fără
taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-
092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină,
înmatriculat, timbru de mediu achitat. Te-
lefon 0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, re-
cent adus în ţară, 150 CP, combi. Telefon
0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, re-
cent adusă în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes A Class, 170 CDI,
Diesel, an 1999, euro 3, recent adus în ţară.
Telefon 0744-792284.
l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995,
climă, stare foarte bună. Telefon 0744-
792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001, climă,
recent adus, cauciucuri noi. 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, bascula-
bil, an fabricaţie 1999, în stare bună de
funcţionare. Telefon 0753-660219.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Te-
lefon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an
2006. Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD,
din 1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Te-
lefon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. Telefon 0745-
773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de
Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de
Italia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi
electrice, comenzi la volan, volan reglabil,
AC, închidere centralizată, jante aluminiu,
înmatriculat în România. Preţ informativ
2.500 euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.
l Vand Ford Tranzit,in stare de functio-
nare 3.5t basculabila,tel 0753.660219 
l Vand Golf IV 1.4B an fab.2003
Ac,Abs,computer bord,geamuri
electrice,km 143600 imatriculata taxa ne-
recuperata Tel: 0743041760  

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand masa de 6 persoane din lemn
masiv cu 6 scaune. Tel 0740634814
l Vand coltar din piele format din 3 piese.
Tel 0740634814
l Vand convectoare pe horn si aragaz cu
trei ochiuri.Tel.0770542551, 0752685514
l Vand mobila stejar, 3,2 m, 600 RON.Tel
0752520811
l Vand bicicleta pentru barbati semicur-
siera, 170 lei, tel 0747321212 
l Vand cauciucuri de iarna pentru Logan,
0773835662
l Vand jante aliaj, pentru Opel corsa B, tel
0773835662
l Vand Jante aliaj pentru Vw Golf 4, dime-
siune 15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132  
l Vand garaj in Micro 14 langa Auto As,
pe str.Mosoiu, pret 3800 euro negociabil. Tel
074088506
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de
bucatarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul re-
format, langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in stare
perfecta de functionare. Tel 0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata
perfect, ofer garantie. Tel 0745868904
l Vând colţar nou. Telefon 0742-987140.
l Vind sfecla furajera in Camin. Telefon:
0749019110
l Vand cotarca pentru porumb, lungime
10m, inaltime 2,5m, latime 1m, telefon
0261876823 sau 0744114032
l Vand mobila Luceafarul la pret avanta-
jos.Tel:0752933951
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Telefon:
0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, con-
vectoare la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon
0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa
pentru balcon, geamuri şi uşi metalice. Tele-
fon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare
bună de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-
392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspi-
rator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia,
în stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germa-
nia. Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină
croi - 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon
0754-060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concu-
renţă. 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
+semanatoare 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 Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioara,asociatie Tel: 0742.700.379
sau 0770.592.182 
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 Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg,
0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182,
0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Te-
lefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei per-
soane singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon
0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri re-
zonabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CuMPĂRĂRI

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

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

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

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

Închirieri auto.
0740.202.156

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PuBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

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

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

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

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

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

Diverse :
Casete video – 1.185 bucati - 1.469 euro +
TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 2.281 euro
+ TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC El-
egance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii -
11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) propri-
etatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) propri-
etatea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Distri-
bution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) propri-
etatea Euromod Exim SRL - 4.000 lei + TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, be-
toniere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Monica
I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) propri-
etatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment Group
SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bara spate – 16 buc. – 86 euro
Usi auto – 45 buc. – 160 euro
Capota fata – 3 buc. – 21 euro
Portbagaj usa – 8 buc. – 39 euro
Anvelope uzate – 120 buc. – 13 euro
Parbriz spate – 7 buc. – 41 euro
Parbriz fata – 5 buc. – 40 euro
Geamuri laterale – 12 buc. – 16 euro
Bord auto – 14 buc. – 75 euro
Licenta aplicatie Bosch – 200,00 euro 
Cal de tras caroserii DOZER – 300,00 euro 
Uscator infrarosu – 300,00 euro 
Elevator/cric electric – 500,00 euro 
Pistol vopsit LPH 400 – 60,00 euro 
Lampa infrarosu – 600,00 euro 
Aparat pneumatic de scos parbriz – 130,00 euro 
Tester diagnoza – 900,00 euro 
Masina de slefuit cu aspirator – 200,00 euro 
Calculator – 180,00 euro 
Aparat sudura metale – 300,00 euro 
Sistem de supraveghere – 200,00 euro 

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

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

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

Informaţii la 0728-114245.

Pentru anunţurile de
mediu, la mica publicitate,

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

Vand vitica 6 saptamani, rasa Belga. Tel
0743452609

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

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

Vând cuptor cu microunde Alaxa - 120
de lei negociabil şi picturi (peisaje) cu ve-
chime de 50 de ani. Telefon
0754.373.416. Adresa: str. Dariu Pop, nr.
9, ap. 82
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06:00 – Ştiri NV TV
06:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 6,7
07:30 – Program pentru copii, Cartea
Cărților, ep. 14
08:00 – Film pentru copii: ”Harta
Comorii”
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (reluare)     
13:00 – Documentar: „Viaţa şi
moştenirea lui Martin Luther”
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)      
16:00 – Muzică şi voie bună (reluare)     
18:00 – Spectacol: „Gaşca Zurli”   
19:10 – Documentar: „Grădinile
mirabel”

19:30 – Film serial: “Secţia de Poliţie”
ep. 14
20:00 – NVdem TV!
21:00 – Box Office 
21:30 – Music News
22:00 – Film artistic: „Calea
Vântului” 
00:00 – Film artistic: „Leacul”
00:15 – Film artistic: „Cabana”
00:45 – Film artistic: „Viciu Fatal”
01:00 – NVdem TV!  (reluare)        
02:00 – Box Office
02:30 – Film artistic: „Telefonul”
03:30 – Music News
04:00 – Documentar: „Viaţa şi
moştenirea lui Martin Luther”
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 21.30 - Echipa sfarmă-tot 

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
07:00 – Documentar: „Oameni ai
credinţei”, ep. 5,6 
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program pentru copii: „Eroii
Luminii”, ep. „John Bunyan”
09:30 – Program educativ: „Să vorbim în
Engleză”, ep. 7
10:00 - Ştiri NV TV
10:30 – Documentar: „Mai mult decât
un miracol”
11:00 – Documentar: „Cele 3 credinţe
ale Ierusalimului” – partea 5,6  
12:00 – Ştiri NV TV
12:30 – Box Office
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem TV! (reluare )
15:00 – Ştiri NV TV
15:30 – Music News

16:00 – Box Office
16:30 – La vârsta noastră...
17:00 – Glasul Bisericii 
18:00 – Ştiri NV TV 
18:40 – Documentar: „Apa, ca un bivol
negru”
19:00 – Box Office
19:30 – Music News
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Ediţie Specială – Ora Adevărului
(diresct)  
00:00 – Ştiri NV TV 
00:40 – Box Office 
01:00 – NVdem TV! (reluare)  
02:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
03:00 – Film artistic: “Tăcerea Sufletului”
05:30 – Film artistic: “Un alt strain
perfect”
06:50 – ENERGYsport

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Energia nucleară-
un risc controlabil
07:30 Energia nucleară-
un risc controlabil
08:00 Micul dracula

08:30 Micul dracula 09:00
Aventurile tanarului Hercule 09:30
Aventurile tanarului Hercule 10:10
Inimi tinere 11:50 Discover
România 12:00 România deşteaptă
12:30 Descoperă Europa ta! 13:00
Ciocnirea civilizaţiilor 14:00
Telejurnal 14:30 Lumea azi 15:00
Ora regelui 16:00 Afacerea Imre
Nagy 17:00 Medici de gardă 18:00
Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Gala Umorului
22:00 Adio, Tovarăşi! 23:05
Profesioniştii... cu Eugenia Vodă

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

cheie 13:00 Ştirile Pro Tv 13:30
Masterchef 15:30 Vocea
României 19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 Viespea verde 3D 22:45
Legenda regelui elefant – bătălia
finală

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

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

07:20 Trasnitii din
Queens 07:50 O
familie de poliţişti
09:00 Casa:
construcţie şi design

09:40 Teleshopping 10:20 Secrete
de stil 10:50 Levintza prezintă
11:20 Click! Pofta bună 11:50
Reaching Normal 13:50 Avocaţi în
Las Vegas 15:50 Schimb de mame
18:00 Focus 19:00 Jurnalul unui
burlac 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 V de la Vendetta 22:30
Trăsniţi din NATO 23:00 Odată
cu Ploaia

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

Știrile Kanal D 13:45
WOWBiz 16:15 O mărit pe
mama soacră ! 17:45 D-
Paparazzi 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 20:00
Asta-i România ! 21:30
Norocul îţi bate la uşă 22:30
Dispărută fără urmă

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

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

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

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

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

07:00 Program special
07:30 Universul credinţei
08:20 Simbolica 08:30
Universul credinţei 09:30
În grădina Danei 10:00

Telejurnal 10:35 Viaţa satului 11:50
Minutul de agricultură 12:00
Telejurnal 12:15 Viaţa satului 13:00
Breaking- News B.E.C. 13:05 Foc
încrucişat 14:00 Telejurnal 15:00
Politică şi delicateţuri 16:00 Breaking-
News B.E.C. 16:05 După 25 de ani *
Preşedinţii României 17:00 Telejurnal
17:30 După 25 de ani * Preşedinţii
României 18:00 Lozul cel mare 18:35
Scrisori pentru Preşedintele României
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 20:55
Ediţie specială* Alegeri prezidenţiale
2014 22:00 Preşedinte pentru
România 23:00 Starea naţiei 00:10
Mascul necrutator

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 După 20 de ani
11:00 Iubire, nuntă,
căsnicie 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Apropo

Tv 15:00 O iubire ca-n poveşti 17:00
Ştirile Pro Tv 17:15 O iubire ca-n
poveşti 18:00 România, te iubesc!
19:00 Ştirile Pro Tv 21:30 Echipa
Sfarma-Tot 23:45 O noapte de teroare
00:45 Viespea verde 3D

09:00 Mr. Bean 09:30
Te cunosc de undeva
13:00 Observator
13:15 Next Star 16:00

Observator 16:15 SuperBingo
Metropolis 19:00 Observator 20:00
Mr. Bean 20:30 Dansează printre stele
00:00 Ray

07:20 Trasnitii din
Queens 07:50 Un nou
început 09:40
Teleshopping 10:20

Farmecul adâncurilor – Antarctica
11:20 Lecţii de supravieţuire 12:20
Adevărul despre România 13:20
Playtech 13:50 Epic Show 14:50
Secretele magiei 15:50 Cronica
cârcotaşilor 18:00 Focus 19:00 Ştirile
Times New Roman 19:30 Cireaşa de
pe tort 20:30 Schimb de mame 22:30
Trăsniţi din NATO 23:30 Frecvenţe
stranii 01:00 V de la Vendetta

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

WOWBiz 14:45 KIDSing Romania
17:00 Asta-i România! 18:45 Știrea
zilei 19:00 Știrile Kanal D 20:00
Ochii din umbră 21:30 KIDSing
Romania 23:00 Razboinicul 01:00
Știrile Kanal D

07:15 Cununa de
lacrimi 08:15
Tânăr şi
Neliniştit 09:30

Clona 10:45 Pasiune interzisă
11:45 Pentru că te iubesc 13:00
Culorile iubirii 14:30 Complicea
15:30 Cununa de lacrimi 16:30
Tânăr şi Neliniştit 17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisă 19:30
Pentru că te iubesc 20:30 Culorile
iubirii 22:00 Complicea 23:00
Casa de alături 00:00 Clona

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

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

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

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

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

07:15 Maşinării
minunate 07:40
Cum se fabrică 08:10
Cum se fabrică 08:35

Maşini pe alese 09:30 Cum se
fabrică diverse lucruri? 10:00
Avioane uriaşe 11:00 Regii
licitaţiilor 11:30 Regii licitaţiilor
12:00 Războiul depozitelor –
Canada 12:30 Războiul depozitelor
– Canada 13:00 Investiţii imobiliare
13:30 Vânătorii de licitaţii 14:00
Dynamo şi magia imposibilului
15:00 Ştiinţă şi magie 15:30 Ştiinţă
şi magie 16:00 Trucurile minții
16:30 Trucurile minții 17:00 Troy
18:00 Motociclete în competiție
19:00 Bolizi și tipi solizi 20:00
Maşini pe alese 21:00 Conectați în
sălbăticie 22:00 Supravieţuire
extremă cu Ed Stafford 23:00 O
pradă mortală

Duminică

Ora 20.30 - Viespea verde
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EURO 4,4139
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100 Forinţi 1,4373

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică, cel cu min-
tea ischemică şi cel complexat
de dotarea sa extrem de ane-
mică, se tot gândeşte cu moaca
lui de peşte cu ce îşi va petrece
timpul la scrutinul de dumi-
nică. Ajuns prin voia sorţii in-
dependent, niciun partid nu a
avut nevoie în procesul electo-
ral de un asemenea dement.
Absolut nimeni nu a solicitat
serviciile acestui retardat. Ast-
fel că duminică acesta poate sta
liniştit acasă. Însă cei care îl cu-
nosc sunt convinşi că rozătorul
bolund se va băga ca şi chiloţii

în fund. Îl va lua pe amicul său
roşeaţă, îşi va astâmpăra hor-
monii de la poponeaţă, apoi va
porni la drum cum îi stă bine
unui homalău nebun. Va căuta
asiduu un sponsor care să poto-
lească foamea, dar mai ales
setea diliului Castor. Nu este
exclus ca micuţul batal să pro-
voace un mare scandal. reco-
mandăm forţelor de ordine să
fie cu ochii pe acest Castor cas-
trat, ratat şi mai ales retardat.
un asemenea retardat de rahat
nici măcar în secţiile de votare
nu trebuie lăsat.

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

Proces electoral fără 
Castorul batal

Prefectul judeţului satu Mare,
Eugeniu Avram, a dispus vi-
neri, 31 octombrie 2014,

către instituţiile cu atribuţii în do-
meniu măsurile necesare în vederea
aplicării urgente a prevederilor ho-
tărârilor Comitetului Naţional
Ebola (C.N.E.) şi ale Comitetului
Naţional pentru situaţii speciale de
urgenţă, transmise de către preşe-
dintele C.N.E., secretarul de stat dr.
raed Arafat. Prin aceste hotărâri se
stabileşte creşterea capacităţii de in-
tervenţie în prevenirea şi combate-
rea infecţiilor cu virus hemoragic
Ebola, prin achiziţia de echipa-
mente, materiale şi servicii speciale,
gestionarea corectă, unitară şi echi-
librată în privinţa măsurilor adop-
tate de către autorităţile române în
ceea ce priveşte evoluţia virusului
hemoragic Ebola, aplicarea unor

măsuri în punctele de trecere a fron-
tierei de stat precum şi pentru per-
soanele imigrate ilegal în românia.
Astfel, autorităţile vamale şi ale Po-
liţiei de Frontieră au sarcina identi-
ficării şi anunţării Direcţiei de
sănătate Publică (DsP) a persoane-
lor care intenţionează să ajungă în
românia din una dintre ţările în
care evoluează această epidemie. 

Direcţia de sănătate Pu-
blică ia măsuri pentru  efectuarea
controlului medical iniţial, prin
punctele sanitare de frontieră sau în
colaborare cu personalul cabinete-
lor medicale de frontieră, incluzând
verificarea existenţei simptomelor
clinice ale infecţiei şi termometriza-
rea temperaturii corporale, precum
şi pentru completarea chestionaru-
lui medical şi al chestionarului de
identificare a localizării pe teritoriul
româniei. 

În cadrul întâlnirii privind
managementul instituţional în

cazul apariţiei infecţiilor cu virusul
hemoragic Ebola, conducerea Di-
recţiei de sănătate Publică satu
Mare a anunţat că la nivelul unită-
ţilor sanitare din judeţ a fost dema-
rată procedura de achiziţie a
echipamentelor de protecţie, majo-
ritatea fiind deja aprovizionate. spre
exemplu, la nivelul unităţii de Pri-
mire urgenţe (uPu) din cadrul
spitalului Judeţean satu Mare au
fost achiziţionate zece echipamente
complexe de protecţie, a fost iden-
tificat spaţiul adecvat pentru izola-
rea persoanei/persoanelor bolnave
şi s-a elaborat un protocol de lucru
la nivelul unităţii. În finalul şedinţei
de lucru, reprezentantul Guvernu-
lui în teritoriu a solicitat conduce-
rilor instituţiilor colaborare şi
comunicare în vederea aplicării uni-
tare a măsurilor de creştere a capa-
cităţii de intervenţie în prevenirea şi
combaterea infecţiilor cu virus he-
moragic Ebola. 

Măsuri anti-Ebola în judeţul
Satu Mare
8 Prefectul Avram a dispus măsuri necesare în vederea aplicării urgente
a prevederilor hotărârilor Comitetului Naţional Ebola 

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.

Agenţii de circulaţie au fost
sesizaţi joi despre faptul că pe raza ju-
deţului au avut loc două evenimente
rutiere soldate cu accidentarea a două
persoane. Astfel, poliţiştii rutieri ca-
reieni au intervenit la faţa locului la
un accident de circulaţie produs pe
DN 19, în afara localităţii Moftinu

Mic. Petru L., în vârstă de 40 de ani,
în timp ce conducea o autoutilitară
Volkswagen, pe fondul nepăstrării
distanţei corespunzătoare în mers, a
intrat în coliziune cu un autoturism
marca Opel care circula regulamen-
tar în faţa sa, condus de Csaba L. şi
care în urma impactului a fost proiec-

tat la rândul său în autoturismul
marca Fiat, condus regulamentar de
Tamas T., care avea aceeaşi direcţie de
mers. În urma accidentului a rezultat
rănirea gravă a unei femei în vârstă de
78 de ani, pasageră în Opel. 

Tot joi, pe strada rodnei
din municipiul satu Mare a avut loc
un accident rutier,  în cadrul căruia
irina H., în vârstă de 25 de ani, care se
afla la volanul unui autoturism Opel,
pe fondul neacordării priorităţii de
trecere a accidentat uşor o pensio-
nară, în vârstă de 64 de ani, care în ca-
litate de pieton, era angajată în
traversarea străzii prin loc marcat şi
semnalizat corespunzător. Cei patru
conducători auto au fost testaţi cu eti-
lotestul, rezultatul fiind negativ, însă
le-au fost recoltate şi probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. În
ambele cazuri se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii infracţiunii de
vătămare corporală din culpă. 

pavel prodaniuc

Două femei rănite în accidente la Moftinu Mic
şi Satu Mare    

SC GORDIUS SRL angajează:
Şofer distribuitor pentru 

divizia Coca-Cola
CV-urile se depun la sediul societăţii : satu Mare,
str. Careiului  nr.162.

Ciprian Bâtea

Măsuri. DSP va efectua controlul medical iniţial
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