
Sergiu Băbăşan şi acoliţii săi
se dedau la şantaje ordinare
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pSD are o mare șansă. A pier-
dut alegerile, dar pe termen
mediu poate deveni

câștigător. O asemenea lovitură dă
posibilitatea social-democraților
să se reformeze din temelii.
Acum, mai mult ca niciodată, li-
derii partidului dau semne că vor
o schimbare la față. Voci din pSD
spun că nu iohannis a câștigat ale-
gerile, ci partidul lor le-a pierdut.
De aceea, au conștientizat necesi-
tatea unor modificări profunde. E
necesară o altă viziune care să-l
transforme într-o formațiune so-
cial-democrată autentică și pentru
asta e necesară o rebrenduire a
partidului. Acest lucru poate în-
cepe odată cu congresul extraor-
dinar din februarie, care să traseze
o nouă orientare politică. un
prim semnal ar fi o reorientare
spre tineri, spre studenți, spre me-
diul de afaceri. 

Schimbarea la față a par-
tidului vine într-un context total
favorabil. noul pnl va defila în
perioada următoare cu aceleași
fețe ponosite, care se bat cu pum-
nul în piept că au câștigat alege-
rile. 

De ochii lumii vorbește
iohannis de curățarea partidului. 

continuare în pagina 2
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inVeStiţie

Compas, locul
în care găseşti
tot ce vrei, la

preţuri perfecte

Certezean ucis
în mod barbar
la Paris pag. 7

Chiar dacă a făcut proba-
bil cel mai bun meci al sezonului,
Olimpia n-a reuşit decât un egal
sâmbătă în duelul cu Fortuna
poiana Câmpina.

Elevii lui Csik au domi-
nat tactic jocul, au închis excelent
culoarele spre poarta lui Anca Trip
şi au reuşit să şi înscrie prin
Boştină în minutul 59. 

În plus Bujor şi Bic au
mai avut alte bune situaţii la
poarta prahovenilor... Doar că  în
minutul doi al prelungirilor la o
minge trimisă la disperare de
Marin în careul noastru, Anca iese
aiurea iar uşor talonat de un
Muntean, fundaşul Heil împinge
mingea în proprie poartă. 
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pentru şvabii din judeţul
Satu Mare sfârşitul de săptămână a
fost unul dedicat bunătăţilor
tradiţionale.  Forfota a început încă
de sâmbătă, când bucătăresele au în-
ceput pregătirea celui mai bun sau
mai mare ştrudel, în timp ce tinerii
au demonstrat că ştiu cum să pună
în valoare portul popular şi
dansurile nemţeşti. Totul s-a petre-

cut la Festivalul Ştrudelului,
sărbătoare tradiţională organizată
de comunitatea şvabilor din judeţ. 

Evenimentul reprezintă un
cadru de întâlnire şi socializare, iar
pentru cei mai mulţi dintre ei
sărbătoarea este mai mult decât o
tradiţie. Organizatorii au pregătit
chiar şi un concurs .
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OliMpiA-FOrTunA 1-1(0-0)
Zeiţa Fortuna e chiar din CâmpinaMuzică şi delicii şvăbeşti 

la Satu Mare

Şmenurile şefului cu
combustibilul centrului

pag. 4

Azi, vremea va fi rece
pentru această dată, în cea mai
mare parte a ţării. Astfel, temper-
aturile maxime vor fi cuprinse
între -1 grad în nord-est şi 9
grade în Dealurile de Vest, iar
cele minime se vor încadra între
-7 şi 1 grad, mai scăzute în depre-
siunile Carpaţilor Orientali.
Marţi, vremea va fi în continuare
rece pentru această perioadă din
an. Cerul va fi temporar noros şi

pe arii restrânse vor cădea
precipitaţii slabe, sub formă de
ninsoare la munte şi în nord şi
mixte, în restul teritoriului. Vân-
tul va sufla slab şi moderat, cu
unele intensificări la munte, pe
litoral şi în sudul Banatului.
Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între -2 şi 7 grade, iar
cele minime între -6 şi 1 grad,
mai scăzute în estul Transil-
vaniei. 

Vremea, rece pentru această
perioadă 
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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 marfă
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

Luni, 24 noiembrie 2014
ziua 328 a anului

Creativitatea este arta de a tainui
sursa. 

(Coco Chanel)

Soarele răsare la 7  şi 23 minute,
apune la 16 şi 41  minute.

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Mc. Clement, Ep.
Romei şi Petru, Ep. Alexandriei
(Post)
Romano – catolic - Ss. Martiri
din Vietnam **
Greco – catolic - Sf. pp. m.
Clement; Sf. Petru al Alexandriei

1874 - Americanul Joseph
Farwell Glidden a inventat sârma
ghimpată

REPERE ECONOMICE

iOan Raţiu

Guvernul renunţă la
intenţia de a-şi ceda pachetele
majoritare de acţiuni la
companiile din industria de
apărare şi va păstra minimum
50% din capitalul social la
privatizarea acestora, stabilind

totodată că vor fi aleşi, prioritar,
investitori strategici care deţin
tehnologii şi know-how
performante. Intenţia
Guvernului de a-şi securiza cel
puţin jumătate din acţiunile
companiilor din apărare, la
momentul privatizării acestora,
este indicată în noul proiect de
lege privind industria de apărare.

În proiectul anterior,
prezentat în dezbatere publică în
primăvara acestui an, intenţia era
ca statul să mai păstreze doar
20% din capitalul social al
companiilor din apărare, în
momentul privatizării.
Modificarea de strategie este
operată în contextul în care
Guvernul a decis să acorde o
atenţie mai mare sectorului de
apărare, având în vedere
conflictele militare recente din
regiune. “Privatizarea
operatorilor economici se face
prioritar cu investitori strategici

- deţinători de tehnologii şi
know-how performant, care pot
menţine profilul de fabricaţie şi
pot asigura furnizarea de produse
şi servicii performante.
Privatizarea operatorilor
economici se face cu menţinerea
cotei de participaţie a statului, la
un procent de minim 50% din
capitalul social”, se arată în noul
proiect.

Investitorul strategic
este definit în legislaţia actuală ca
fiind acel investitor/grup de
investitori care dispune de
resursele financiare, tehnice şi
organizatorice necesare în
vederea atingerii anumitor
obiective de dezvoltare a
societăţii şi care îşi manifestă
intenţia de a cumpăra un pachet
de acţiuni prin care îşi asigură
controlul, prin control
înţelegându-se însă capacitatea
acestuia de a exercita cel puţin o
treime din totalul drepturilor de

vot în adunarea generală a
acţionarilor. Guvernul va
înnăspri şi condiţiile impuse
investitorului pentru păstrarea
obiectului de activitate al
companiei din apărare, urmând
să decidă că obiectul principal de
activitate şi capacităţile de
producţie şi/sau servicii trebuie
menţinute pentru o perioadă de
minimum 5 ani de la privatizare,
dacă prin modificarea obiectului
de activitate s-ar diminua
capacitatea de asigure a protecţiei
intereselor esenţiale de securitate
şi siguranţei naţionale ale
României, dar şi că în cazul în
care, după trecerea perioadei de 5
ani de la privatizare, se urmăreşte
schimbarea activităţii,
investitorul este obligat să
menţină capacităţile de producţie
şi/sau servicii specifice industriei
naţionale de apărare şi securitate
la un nivel de minimum 50 % din
cel existent la data privatizării.
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Nu va putea să-i scoată din partid
pe unul ca Vasile Blaga, Adriean Vi-
deanu, Radu Berceanu, Marian Pe-
trache, Teodor Atanasiu sau
Ludovic Orban, toți cu mari pro-
bleme cu justiția. Acum o să explo-
deze dosarul EADS, iar marii lideri
PDL și PNL, care conduceau țara
la momentul implementării proiec-
tului de securizare a granițelor s-a
desfășurat în perioada guvernării
alianței DA ( 2005-2007). Deci,
oamenii îi vor vedea la butoane  pe
cei care reprezintă exact ce au repu-
diat la aceste alegeri. Au dat vot îm-
potriva PSD,pentru că la
momentul respectiv ei reprezentau

puterea. După ce Iohannis ajunge
la Cotroceni, baronii portocalii și
galbeni vor deveni oamenii
președintelui. Așa că, PSD trebuie
să profite de acest moment de
răstriște din viața sa politică și să
demontreze că este capabil de
schimbare. Numai așa va putea să
revină în forță și să reia puterea în
2016. Nota bene! PSD trebuie să
fie extrem de atent și cum va gu-
verna în perioada următoare. Poate
să performeze în actul de guver-
nare. Mai ales că în acest an extrem
de greu asigură o creștere econo-
mică durabilă bazată pe exporturi
și producție, nu pe consum.

Schimbarea la față a PSD
urmare din pagina 1

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

Guvernul renunţă la intenţia de a-şi ceda pachetele majoritare
de acţiuni la companiile din apărare

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi la ceai Dj Gaby va hrăni sub-
lima tinereţe cu basmele moderne
şi cu răbdarea timpului ce trece,
pentru că i-a invitat pe elevii şi
elevele, care au urcat pe podium la
Miss şi Mister Liceul cu Program
Sportiv Satu Mare 2014. Ei vor
veni la ceai însoţiţi de organiza-
toarea Denisa Mocar.

TOTul deSPRe SPORTul
SăTmăRean !
În seară aceasta de la ora 20,45 vă
aştept la o nouă ediţie a emisiunii
Săptămâna sportivă. Invitatul meu
în studioul Nord Vest TV va fi în

prima parte a emisiunii secretarul
AJ Box, Florin Mulcuțan. De
asemenea va fi difuzat un interviu
cu antrenorul Adrian Pricop de la
echipa de volei a CSM Satu Mare.
Mai avem reportaje de la
competiţiile de baschet 3X3 şi de
scrimă ce au avut loc la sfârşitul
săptămânii la Satu Mare precum
şi înregistrarea conferinţei de
presă susţinută de cei doi
antrenori la finalul meciului
Olimpia- Câmpina. Iar după
21.30 vedem împreună înregis-
trarea integrală a partidei dintre
Olimpia şi Fortuna din Liga a 2-
a, etapa a 13-a. 



Pentru anunţurile de mediu, la mica publicitate, 
Gazeta de Nord-Vest acordă 

o reducere de 25%.
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PENTRU Că NU ESTE PRIMIT ÎN PSD

Sergiu Băbăşan şi acoliţii săi se dedau 
la şantaje ordinare
8 După ce a schimbat nu mai puţin de patru partide politice, dar refuzat în PSD, Sergiu Băbăşan face presiuni
ordinare din spatele unei asociaţii neguvernamentale

Culmea ironiei, traseistul po-
litic Sergiu Băbăşan şi aco-
liţii lui au ajuns să se erijeze

în reprezentanţi ai societăţii civile.
Dar nu în mod dezinteresat, căci el
este în sufletul său un mare politruc.
Astfel, după ce a fost membru al
PRM, apoi al PDL, apoi al Forţei
Civice, apoi al PMP, Băbăşan se as-
cunde acum în spatele Fundației
FEW și a Asociației Satu Mare are
suflet, înfiinţate de el prin acoliţii
lui. Şi totul pentru a forţa mâna
conducerii PSD Satu Mare să îl pri-
mească în partid. Doar că, din cauza
traseismului său, acesta a fost refu-
zat ca şi un nătărău. 

Traseistul Băbăşan,
persona non-grata 
în PSD

Trasesitul politic cu acte în
regulă, a se citi Sergiu Băbăşan, do-
reşte cu orice preţ să intre în rândurile
celui mai puternic partid din judeţ:
PSD. Şi asta după ce a fost pe la Par-
tidul România Mare, Partidul De-
mocrat Liberal, Forţa Civică sau
Partidul Mişcarea Populară. Doar că,
nota bene, de peste tot a fost dat afară
cu un picior sănătos în dos. De
această dată, uitându-se în carneţelul
său cu itinerariul de trasesit notoriu,
s-a gândit că ar avea niscaiva şanse să
intre în PSD. Doar că i s-a trântit uşa
în nas, spundu-i-se răspicat: „Aici nu
ai ce căuta. Nu avem nevoie de tra-
seişti, scandalagii şi escroci”. 

Răzbunarea, 
arma lui Băbăşan

Pentru a se răzbuna şi pen-
tru a-şi face loc în Organizaţia Jude-
ţeană a Partidului Social Democrat
Satu Mare, Sergiu Băbăşan a pus la

cale un plan pe care el îl consideră
diabolic, dar care a fost cu uşurinţă
dejucat. Mai exact, Sergiu Băbăşan,
prin acolitul său Răzvan Micul, a pus
de înfiinţarea unor fundaţii precum
Fundaţia FEW sau Asociaţia Satu
Mare are suflet. Practic, gaşca de şan-
tajişti au început să se ţină mari repre-
zentanţi ai societăţii civile sătmărene,
în numele căreia încearcă să facă di-

ferite acţiuni cu scopul cel mai pro-
babil de a le forţa mâna celor din con-
ducerea PSD. Din păcate pentru ei şi
din fericire pentru judeţul Satu Mare,
gaşca de trepăduşi politici nu au ni-
ciun fel de succes.  
Îşi momeşte masa 
de manevră cu pizza

Cât despre membrii sau
simpatizanţii fundaţiei paravan – a se

citi masă de manevră, aceştia numără
vreo şase-şapte indivizi, printre care
Sergiu Băbăşan, flancat de Sandu Bă-
băşan şi Răzvan Micul. Alături de cei
trei cavaleri ai traseismului politic şi
ai fariseismului au mai fost momite
vreo patru doamne şi domnişoare, că-
rora le-au fost promise câte o pizza
sau un suc. Ceea ce vorbeşte de la sine
despre gradul acestora de pregătire
sau despre activismul lor civic, care
trece prin stomac.  

Fariseu şi traseist 
politic

Deşi susţine că Fundația
FEW și Asociația Satu Mare are su-

flet - nu sunt cu caracter politic, tra-
seistul politic Sergiu Băbăşan se con-
trazice singur. „Este absolut normal
să înţelegem că într-o ţară euro-
peană, într-o ţară în care Klaus Io-
hannis este preşedinte (...)”, le-a spus
Băbăşan, la una dintre întâlniri,
celor câţiva simpatizanţi de fast-
food. Semn clar al intereselor poli-
tice din spatele aşa-ziselor acţiuni
civice.  

„Pioneri” ai falsităţii
Sergiu Băbăşan susţine în

faţa tuturor celor dispuşi să îl asculte
că este un „pioner” al acestui tip de
acţiuni în judeţul Satu Mare. „Sun-
tem nişte pioneri în acest sens şi ne
asumăm acest lucru”, a spus Sergiu
Băbăşan. Şi are perfectă dreptate!
Doar că el şi acoliţii lui sunt nişte
„pioneri” ai falsităţii şi şantajului po-
litic şi civic, făcând acţiuni politice
sub umbrela unor organizaţii negu-
vernamentale. Iată cum gaşca de far-
sori se erijează în exponenţi ai
societăţii civile, când, în fapt, sunt
nişte exponenţi ai trasesimului poli-
tic şi ai golaniadei civice.  

Solicitare către 
autorităţi

Sperăm ca în urma dezvă-
luirilor efectuate de Gazeta de Nord-
Vest în ediţia de sâmbătă, 22
noiembrie, autorităţile competente
să ia măsurile legale care se impun în
acest caz şi faţă de aceşti indivizi.
După ce Ziar de Cluj a sesizat DII-
COT Cluj-Napoca despre triada fa-
tală, GNV va trimite către DIICOT
toate informaţiile de care dispune vi-
zavi de gaşca Băbăşan - Micul.  Cât
despre reacţia sătmărenilor, aceasta
este mai mult decât elocventă: ni-
ciun cetăţean cu scaun la cap nu se
aliază cu tripleta catastrofală Sergiu
Băbăşan – Sandu Băbăşan şi Răzvan
Micul. Cu excepţia unora care sunt
mari fani ai fast-food-ului şi ai bău-
turilor carbogazoase. Mâncare la fel
de nocivă ca şi acţiunile lui Sergiu
Băbăşan.

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  28.11.2014  de la ora  9:30  la
Cabinet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
În data de   12.12.2014  de la ora 15:00 la
Cabinet  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
La 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   04.12.2014  de la ora 13:00  la
Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru 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  14.12.2014 de la ora 10:30  la
Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

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

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie 

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

Dr. Revesz Andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
_

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Tridentul fatal cu iz penal
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Şmenurile şefului cu combustibilul centrului
8 Şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Alexandru din Carei, Gheorghe Pop, îi obligă pe angajaţi 
să plătească pentru deplasările în interes de serviciu făcute cu maşina şi combustibilul instituţiei

Pe zi ce trece ies la iveală tot
mai multe abuzuri ale direc-
torului Centrului de Îngrijire

şi Asistenţă Alexandru din Carei,
pe numele său Gheorghe Pop. Este
vorba de directorul care a devenit
celebru cu teoria gemului alcooli-
zat, după ce a luat mere de la gura
bătrânilor pentru a face pălincă în
folos propriu. Pe lângă abuzurile
descrise în articolele anterioare, di-
rectorul Gheorghe Pop face afaceri
inclusiv cu combustibilul unităţii
pe care o conduce. Acesta îi obligă
pe angajaţi să plătească deplasările
în interes de serviciu la Satu Mare,
deplasări care sunt făcute apoi cu
maşina şi combustibilul centrului.
În loc să ancheteze abuzurile des-
crise, DGASPC şi Poliţia stau de-
ocamdată în espectativă.

Un nou abuz 
al directorului Pop

Numai directorul Gheor-
ghe Pop ştie ce învârteli face cu com-
bustibilul alocat instituţiei. Surse din
cadrul Centrului de Îngrijire şi Asis-
tenţă Alexandru ne-au declarat că
trebuie să-şi plătească deplasările la
Satu Mare în interes de serviciu din
buzunarul propriu. Astfel, angajaţii
care trebuie să meargă la Satu Mare
sunt obligaţi să-i achite directorului
Gheorghe Pop contravaloarea bile-
tului cu microbuzul. Acesta este
foarte de treabă cu subordonaţii. În
loc să-i taxeze cu 8 lei pe călătorie,
adică 16 lei tur-retur, directorul Pop
le face o reducere de doi, perce-
pându-le doar 14 lei. Adică la fel cât
ar plăti pe microbuz pentru un bilet
tur-retur de la Carei la Satu Mare.
După ce directorul a încasat banii,
angajaţii sunt transportaţi la Satu
Mare cu maşina instituţiei, care este
alimentată pe banii instituţiei.

Când este luat de val, direc-
torul Gheorghe Pop nu este dispus
să asigure transportul unor subordo-
naţi nici măcar contra cost. În timpul
campaniei electorale, acesta s-a supă-
rat pe angajaţii pe care îi suspecta de
simpatii social-democrate. Acesta a
spus că nu va asigura transportul
pentru angajaţii pesedişti pentru că,
pur şi simplu, aşa vor muşchii săi. De
asemenea, a rămas de pomină cazul
în care maşinile instituţiei au rămas
fără combustibil întrucât directorul
Gheorghe Pop a plecat în concediu
la Moneasa şi a dus cu el toate cardu-
rile pentru aprovizionare cu combus-
tibil. Probabil că s-a temut să nu-i fie
deranjate afacerile personale cu bu-
nurile instituţiei.

Şir întreg de abuzuri
Gazeta de Nord-Vest a mai

arătat că directorul Gheorghe Pop,
confundând probabil Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Alexandru din
Carei cu un lagăr, a instaurat o ade-
vărată atmosferă de teroare. Acesta
vorbeşte cu angajaţii ca şi cu nişte
slugi. Strigătele, jignirile şi injuriile
proferate de director la adresa su-
bordonaţilor săi sunt la ordinea
zilei. Unii dintre ei preferă să demi-
sioneze, însă alţii realizează că di-
rectorul Pop este înduplecabil pe

motive fâşnitoare. Afacerist înnăs-
cut, directorul Centrului Alexan-
dru ştie să facă bani din orice, din
merele şi alimentele pacienţilor, din
asistenţa medicală, respectiv până şi
din obiectele de fier din centru, va-
lorificate la centrele de colectare. În
plus, directorul e şi macho man, fă-
cându-le avansuri în mod agasant
angajatelor mai arătoase. O anga-
jată care încerca să se pună la adă-
post de avansurile insistente ale
directorului Pop a alunecat într-o
noapte şi s-a accidentat rău de tot.
Pentru a muşamaliza cazul, directo-
rul Pop a intervenit pe lângă medi-
cii Spitalului Carei pentru a
schimba ora la care s-a petrecut ac-
cidentul, astfel încât să nu fie înca-
drat ca şi accident de muncă.
Probabil că angajatele care cedează
avansurilor au parte apoi de un tra-
tament preferenţial. Asta până când
un soţ mai supărat îi va aplica o co-
recţie binemeritată directorului
Pop.

În ultimele zile, directorul
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
Alexandru a reactivat un imobil si-
tuat pe strada Odobescu din muni-
cipiul Carei. Probabil că, după
eşecul cu merele pentru pălincă, în-
cearcă să stea cât mai departe de
ochii bătrânilor internaţi în acest
centru. Nu mai vrea să rişte să-i fie
suprinse învârtelile cu bunurile in-
stituţiei.

Directorul Pop se 
bazează pe protecţii

Directorul Gheorghe

Pop se crede tare pe poziţie. Asta
pentru că se află în relaţii foarte
bune cu preşedintele PNL Carei,
Ilie Ciută. Directorul Centrului
de Îngrijire şi Asistenţă şi ai lui
fac parte din marea famiglie libe-
rală careiană, soţia sa fiind preşe-
dinta femeilor liberale, iar fiul
său liderul tineretului liberal ca-
reian. Nu este exclus ca susţinerea
din partea liderului liberal să se
datoreze menajului pe care ne-
vasta directorului Pop îl face fa-
miliei Ciută. Nu degeaba soţia
liderului liberal, Daniela Ciută,
a devenit cea mai mare jurnalistă
din Carei şi a doua de pe strada
Vasile Lucaciu, i-a luat apărarea
pe site-ul familiei, cu pretenţii de
publicaţie serioasă. În delirul său,
Daniela Ciută a susţinut că ar tre-
bui să fim bucuroşi că în farfu-
riile pacienţilor mai apar din
când în când şi fibre de carne. De
asemenea, Gheorghe Pop a încer-
cat să intervină, prin terţe per-
soane, pentru a opri dezvăluirile
din Gazeta de Nord-Vest.

În mod ciudat, condu-
cerea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Satu
Mare adoptă poziţia struţului
în cazul directorului Gheorghe
Pop, refuzând să adopte o pozi-
ţie clară în privinţa dezvăluiri-
lor din Gazeta de Nord-Vest.
De asemenea, este dubioasă şi
poziţia Poliţiei, care ar fi tre-
buit să se autosesizeze în acest
caz, însă deocamdată stă în ex-
pectativă.

SZASZ LORAND

INVESTIGAŢIE. Abuzurile directorului Pop ies la iveală ca uleiul deasupra apei

Intrarea liberă
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Câinii fără stăpân, o problemă pentru Tăşnad
8 În timp ce maidanezii fac victime la Tăşnad, autorităţile nu pot interveni din cauza vidului legislativ şi al
refuzului firmelor specializate

Primarul oraşului Tăşnad,
Vasile Mitraşca, a declarat
vineri, în cadrul şedinţei

Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică, că problema câinilor fără
stăpân rămâne una majoră pentru
oraşul pe care îl conduce. Deşi
există fonduri pentru a combate
fenomenul, lipsa unei legislaţii îm-
piedică orice demers. De aseme-
nea, firmele specializate refuză să
intervină din cauza vidului legisla-
tiv pentru a nu-şi pierde autoriza-
ţia de funcţionare. 

Un scandal revărsat
asupra Tăşnadului

Primarul Vasile Mitraşca a
arătat că din cauza unor conflicte
apărute între Guvernul României şi
diferite asociaţii pentru protecţia
animalelor a apărut un vid legislativ
care dă mari bătăi de cap adminis-
traţiei locale. „Avem, la această oră,
o problemă foarte mare nu doar la
Tăşnad, ci cred că şi în judeţ. Este
vorba despre problema câinilor va-
gabonzi. Vreau să vă spun că toate
aceste societăţi cu care noi avem
contract, şi avem în buget şi sume
pentru prinderea câinilor, ducerea
în adăposturi şi apoi eutanasierea,
datorită faptului că există un litigiu
între anumite ONG-uri şi Guvernul
României, care a emis o ordonanţă,
în urmă cu patru sau cinci luni, în
această perioadă ne simţim asaltaţi
de asemenea câini”, a declarat Vasile
Mitraşca. 

Firmele specializate
refuză să intervină

Edilul şef tăşnădean a pre-
cizat că în acest moment, din cauza

vidului legislativ, administraţia lo-
cală este practic legată la mâini, ne-
putând interveni în niciun fel.
Practic, firma de ecarisaj cu care Pri-
măria Tăşnad are contract refuză să
intervină pentru a nu îşi pierde li-
cenţa de funcţionare. Cu toate aces-
tea, tăşnădenii sunt supuşi la
pericole iminente, fiind vorba în
special de elevi. “Eu trebuie să mă
pun în faţa unei situaţii concrete, în
care copilul de clasa I merge la Tăş-
nad cu punga cu mâncare la şcoală
şi sare câinele comunitar pe el. Pă-

rintele vine unde, dacă nu la primar.
Eu am încercat în aceste ultime zile
să readuc firma cu care noi am lu-
crat în anii trecuţi. Dar cei de la
firmă mi-au spus că nu vin pentru că
riscă să li se retragă autorizaţia. Eu
ce să fac în aceste condiţii?! Pentru
că lumea nu va spune că legea nu
permite acest lucru, ci vor spune că
primarul trebuie să administreze
oraşul, să îmi fac treaba. Şi oamenii
au dreptate! Ar trebui să încercăm
să găsim o rezolvare pentru această
situaţie, care nu este una simplă.

Noi nu putem să facem mare lucru,
decât să alocăm sume din bugetul
local apoi să facem un contract, în
baza unei licitaţii, cu una din fir-
mele care se ocupă cu aşa ceva”, a
precizat Vasile Mitraşca. 

Mărturie şocantă
Consilierul judeţean Oli-

viu Buzgău, membru în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică, a vor-
bit despre un caz care se putea ter-
mina dramatic. Este vorba despre

un câine maidanez care a atacat un
tânăr în zona Pieţei agro-alimentare
din Tăşnad. „Un tânăr a fost atacat
de un câine-lup, în zona pieţei, şi
pur şi simplu l-a muşcat. Era un
câine lup de vreo 50-60 de kilo-
grame. Ce am putut să fac?! Am
vorbit cu domnul primar, am vorbit
cu domnul comandant al Poliţiei. A
ajuns câinele pe treptele poliţiei acel
câine lup care era să omoare un
copil. Dacă era un copil era mai mic
pur şi simplu ar fi fost nenorocit”, a
declarat Oliviu Buzgău.

FLORIN DURA

ALARMĂ. Autorităţile locale nu au instrument de luptă împotriva maidanezilor

Inspectoratul Judeţean de
Poliţie (IJP) Satu Mare susţine că
în fiecare zi sunt instituite măsuri
de patrulare şi supraveghere a uni-
tăţilor şcolare, a zonelor înveci-
nate şi a traseelor de deplasare a
elevilor. Concret, un număr de 78
de lucrători de poliţie, 16 jan-
darmi şi 11 poliţişti locali, grupaţi
în 65 de patrule, acţionează în
aceste zone sensibile pentru a în-
lătura orice posibil pericol la
adresa copiilor. 

De asemenea, au fost ini-
ţiate şi desfăşurate 38 de acţiuni
de combatere a absenteismului
şcolar, urmărindu-se în special
acte de comerţ ilicit şi consumul
de alcool şi tutun de către elevii
minori. Pe timpul acţiunilor au
fost controlaţi în repetate rânduri
un număr de 19 agenţi economici
pe linia comercializării produselor
alcoolice şi din tutun către elevii
minori. Astfel, au fost înregistrate
trei fapte penale comise în incinta
sau în zona adiacentă unităţilor de
învăţământ, dintre care două în
mediul rural şi una în mediul
urban.  

Ciprian Bâtea

Poliţiştii rutieri sătmăreni
au fost sesizaţi la data de 21 noiem-
brie, ora 18.50, despre faptul că pe
Bulevardul Cloşca din municipiul
Satu Mare a avut loc un eveniment.
Din primele cercetări a rezultat fap-
tul că un autoturism, înmatriculat în
Marea Britanie, la volanul căruia se
afla un bărbat, nu ar fi acordat prio-
ritate de trecere unui grup de per-
soane. Un bărbat din acel grup a
lovit cu pumnul aripa dreapta faţă a
autoturismului, moment în care
conducătorul auto a coborât din au-
tovehicul, iar între cei doi a izbucnit
un conflict spontan. Ulterior,  con-
ducătorul auto a pus autoturismul în
mişcare, moment în care persoana
cu care a intrat în conflict, fiind sub
influenţa băuturilor alcoolice, a sărit
pe capota maşinii, iar după câţiva
zeci de metri a căzut pe partea caro-
sabilă. 

Conducătorul auto a pără-
sit locului evenimentului, acesta
fiind identificat ulterior de poliţişti,
fiind vorba despre un bărbat, în vâr-
stă de 34 de ani. În urma acestui eve-
niment a rezultat accidentarea

pietonului, care a fost transportat la
unitatea medicală pentru a-i fi acor-
date primele îngrijirii. Celor doi le-
au fost recoltate probe biologice de
sânge în vederea stabilirii alcoole-
miei. În cauză se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii infracţiunilor
de vătămare corporală din culpă şi
părăsirea locului accidentului fără
încuviinţarea poliţiştilor care efec-
tuează cercetarea locului faptei.

Robert Marcus

Barurile de lângă şcoli, luate la puricat de poliţişti Pieton “justiţiar”, luat pe capotă
de un şofer
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Pentru şvabii din judeţul Satu
Mare sfârşitul de săptămână a
fost unul dedicat bunătăţilor

tradiţionale.  Forfota a început încă
de sâmbătă, când bucătăresele au în-
ceput pregătirea celui mai bun sau
mai mare ştrudel, în timp ce tinerii
au demonstrat că ştiu cum să pună în
valoare portul popular şi dansurile
nemţeşti. Totul s-a petrecut la Festi-
valul Ştrudelului, sărbătoare
tradiţională organizată de comuni-
tatea şvabilor din judeţ. 

Bucătari 
din tot judeţul

Evenimentul reprezintă un
cadru de întâlnire şi socializare, iar
pentru cei mai mulţi dintre ei
sărbătoarea este mai mult decât o
tradiţie. Organizatorii au pregătit
chiar şi un concurs la care s-au înscris
bucătari şi bucătărese din Satu Mare,
Carei, Moftinu Mare, Urziceni,
Ciumeşti şi Botiz. Margareta Hauler,
organizatoarea activităţii, s-a declarat
mulţumită de amploarea pe care a
luat-o evenimentul de la an la an.
“Avem înscrise în concurs 18
bucătărese care se întrec în a face cel
mai mare şi mai gustos ştrudel. Când
eram eu copil, nu era gospodărie
şvăbească unde să nu poţi mânca un
ştrudel. Acest preparat este unul spe-
cific comunităţii noastre pentru că in-
gredientele care îl compun sunt
foarte accesibile chiar şi în vreme de
sărăcie”, ne-a mărturisit organiza-
toarea. 

Secrete dezvăluite
Pregătirea ştrudelului nu este

chiar o muncă uşoară, ba din contră
există câteva secrete pentru ca
preparatul să fie pe gustul pofticioşilor.
Una dintre bucătărese ne-a dezvăluit
câteva dintre secretele acestui preparat.
“Nu este un preparat chiar uşor de
făcut. Trebuie să depui efort, deoarece

aluatul trebuie întins bine ca să fie
subţire. Un alt secret este ca ingredien-
tele să fie de bună calitate”, a declarat o
bucătăreasă din Moftinul Mare.

Sătmărenii, prezenţi 
în număr mare 

De la eveniment nu au lipsit
nici sătmărenii, care deşi nu fac parte

din comunitatea şvăbească s-au lăsat
acaparaţi de mirosul preparatelor de-
licioase şi au venit să deguste ştrudelul
cu cartofi, gem sau supa de ştrudel.
Chiar şi câţiva reprezentanţi ai
autorităţilor locale s-au dovedit a fi
fani ai ştrudelui şvăbesc. “Am venit
să îi duc şi fetei mele un ştrudel. Ne
place foarte mult. Poate anul viitor
ne dau şi nouă bucătăresele reţeta ca

să ne înscriem şi noi în concurs”, a
spus directorul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu Mare, Elis-
abeta Bekessy. Sărbătoarea s-a
încheiat seara târziu, dar cu siguranţă
cei prezenţi nu s-au întors acasă fără
să fi ciocnit un pahar de vin fiert sau
să fi gustat un ştrudel pregătit după
reţeta tradiţională păstrată cu
sfinţenie de bucătărese.

ALEXANDRA ARDELEAN

Muzică şi delicii şvăbeşti la Satu Mare
8 Totul s-a petrecut sâmbătă la Festivalul Ştrudelului, sărbătoare tradiţională organizată de comunitatea
şvabilor din judeţ

REUŞITĂ. Cu mic cu mare, bucătarii s-au întrecut într-un concurs pe cinste

Ultima serie de bilete de tra-
tament din acest an începe în data de
29 noiembrie. Pentru această serie,
Casei Județene de Pensii (CJP) Satu
Mare i-au fost repartizate un număr
de 120 de bilete de tratament, în
stațiuni precum 1 Mai, Bizușa,
Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix,
Govora, Moneasa, Sovata, Tușnad și
Vatra Dornei.

Lista cu persoanele care au
obținut bilete de tratament ca urmare
a criteriilor de repartizare stabilite de
Casa Națională de Pensii Publice este
afișată la sediul CJP Satu Mare.
Informații suplimentare se pot obține
direct de la Compartimentul Bilete
de Tratament sau telefonic la numă-
rul de telefon 0261-706827.

Biletele de tratament se re-
partizează azi 24 noiembrie, iar cele

nevalorificate sunt distribuite în
funcție de cerințe, în data de 25 no-
iembrie. Programul cu publicul al
Compartimentului Bilete de Trata-

ment este de luni până joi, în interva-
lul orar 09.00-15.00, iar vineri, între
orele 09.00 și 13.00.

Florin Dura

120 de bilete de tratament pentru pensionarii sătmăreni

Elevi din toată ţara vor fi
angrenaţi din această săptămână în
mai multe activităţi educative non-
formale. Acestea sunt incluse în pro-
gramul celei de-a XV-a ediție a
“Festivalului Naţional al Șanselor
Tale”,  organizat anul acesta sub ge-
nericul “Oportunităţi de dezvoltare
personală prin educație nonformală”.
Festivalul se va derula pe o perioadă
de o săptămînă în toate unităţile şco-
lare din ţară şi are ca scop principal
dezvoltarea cetățeanului european
prin educație și învățare nonformale.
Activitățile și programele educative,
culturale și sportive planificate de
școli în perioada 24 - 30 noiembrie
2014 au rolul  de a pune în evidență

și de a valorifica valențele multiple
ale educației nonformale în forma-
rea personalității elevilor.

La nivel judeţean deschide-
rea oficială a festivalului va avea loc
marţi , la ora 13:00, în sala multime-
dia a Inspectoratului Judeţean Satu
Mare. Instituţia şcolară în colaborare
cu Casa Corpului Didactic va orga-
niza în Palatele Copiilor şi în peste
25 de unităţi şcolare din judeţ dez-
bateri, colocvii, seminarii, simpo-
zioane, activităţi culturale şi sportive
menite să-i motiveze pe adulţi şi pe
elevi să înveţe continuu, familiari-
zându-i cu oportunităţile de învăţare
în contexte nonformale.

Alexandra Ardelean

O şansă pentru educaţia 
nonformală 

A. Attila din Carei a solici-
tat la data de 21.11.2014, ora 15.30,
prin Serviciul Apeluri de Urgență
112 prezența unei ambulanțe, în-
trucât tatăl său are nevoie de îngrijiri
medicale, fiind victima unui eveni-
ment rutier. Concret, în urma
verificărilor efectuate de către
polițiști s-a stabilit faptul că la data
de 21.11.2014, ora 13:30, pe str.
Coruților din municipiul Carei,

conducătorul auto B. Levente de 36
de ani din Carei, în timp ce con-
ducea autoturismul marca Volkswa-
gen, într-o curbă a intrat pe
contrasens și l-a accidentat grav pe
A. Attila de 79 de ani din Carei, care
circula cu bicicleta. Inițial persoana
accidentată a refuzat deplasarea la
spital, iar conducătorul auto nu a
anunțat organele de politie, părăsind
locul accidentului fără încuviințarea

acestora. Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind negativ și i-au fost recoltate
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii unei eventuale alcoolemii.
În cauză se efectuează cercetări sub
aspectul comiterii infracţiunilor de
vătămare corporală din culpă şi
părăsirea locului accidentului fără
încuviinţarea organelor de poliție.

Robert Marcus

L-a accidentat şi l-a lăsat în voia sorţii
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Cristian Ciocan, un tânăr în
vârstă de 23 de ani din Cer-
teze, și-a găsit sfârșitul în

capitala Franței, în condiții cu
totul și cu totul dubioase.  Ceea ce
se presupune că a fost o crimă s-a
petrecut pe data de 12 noiembrie.
Autoritățile franceze merg pe ipo-
teza unei crime. Apropiații familiei
Ciocan susțin că printre suspecți s-
ar putea număra și un consătean
de-al victimei, dar și un arab. 

După modelul multor
oșeni, Cristian Ciocan trăia de câțiva
ani în Franța împreună cu familia,
respectiv cei doi părinți și alți șase
frați, stabiliți definitiv în Hexagon.
În România mai veneau doar o dată
pe an, la Certeze având o căsuță mult
mai modestă decât ceilalți certezeni
plecați la muncă în străinătate. Și ca
povestea să fie și mai tragică, trupul
neînsuflețit al tânărului a fost găsit
într-un spațiu părăsit de la marginea
Parisului chiar de către unul dintre
frații săi. Acesta și-a găsit fratele cu
urme de răni la ambele mâini, putând
rezulta faptul că victima a fost imobi-
lizată înaninte de a fi ucisă. Potrivit
unor martori intervievați de
jurnaliștii de la vocetransilvaniei.ro:

”Suspectul Petru Ciocan, cunoscut în
Certeze ca Petru a lu’ Dron, este un
infractor cu un cazier foarte bogat în
România și în Franța.Mai ales că în
seara dinaintea crimei, Petru lu’ Dron
l-a bătut crunt pe Cristian Ciocan”.
Gheorghe Ababei, unchi al victimei,
a povestit pentru
voceatransilvaniei.ro că nepotul său
a fost găsit spânzurat cu un cablu în
hala dezafectată în care trăia. ”Cristi
Ciocan este nepotul meu. Așa din su-
nate, am vorbit cu mama lui, am aflat
că a fost omorât, nu știu de ce, dar

noi am zis să așteptăm verdictul me-
dicului legist. Să vedem, ori s-a spân-
zurat, ori a fost omorât. El a avut
înfășurat de 6 ori un cablu. Eu zic că
numa dacă nu l-a ținut de aici din
spate cineva, La Paris lucre, mai mer-
gea când era de lucru, când nu, nu. El
a fost găsit de fratele lui. Seara s-au
depărțit și dimineața când trebuiau
să meargă la muncă o mers acolo
unde au dormit și l-a sunat pe un
frate de-a lui și i-a spus: L-am aflat pe
Cristi nost mort”, povestește Gheor-
ghe Ababei.

Certezean ucis în mod barbar la Paris
8 Cristian Ciocan a fost găsit într-o hală dezafectată chiar de către fratele său
CIPRIAN BÂTEA

PROCEDURĂ. Polițiștii francezi anchetează circumstanțele în care
s-a produs posibila crimă
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Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi Pe strada Martir-
ilOr dePOrtaţi,  în inCinta

fOstei tiPOgrafii “sOMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai Bune
Preţuri Din oraş!

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

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

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

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

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

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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Chiar dacă a făcut probabil
cel mai bun meci al se-
zonului, Olimpia n-a

reuşit decât un egal sâmbătă în du-
elul cu Fortuna Poiana Câmpina.

elevii lui csik au dominat
tactic jocul, au închis excelent cu-
loarele spre poarta lui anca trip şi
au reuşit să şi înscrie prin Boştină în
minutul 59. În plus Bujor şi Bic au
mai avut alte bune situaţii la poarta
prahovenilor...Doar că  în minutul
doi al prelungirilor, la o minge
trimisă la disperare de Marin în
careul noastru, anca iese aiurea iar
uşor talonat de un Muntean,
fundaşul heil împinge mingea în
proprie poartă. Putea fi şi mai rău
căci peste alte 60 de secunde Zsiga
centrează în faţa porţii lui anca-
trip, căpitanul Iuhas ezită şi
Muntean înscrie. Golul e anulat pe
motiv de ofside şi meciul se încheie
cu un 1-1 considerat echitabil de
reprezentanţii oaspeţilor şi nedrept
de cei 400 de spectatori sătmăreni .
spectatori ce la final au fluierat co-
pios brigada de arbitri pentru
faultul nesancţionat la heil, la faza
din minutul 92.

Olimpia ratează şansa de a
se apropia de zona play-off-ului în
vreme ce echipa din câmpina
rămâne pe poziţia a 2-a a clasamen-
tului şi îşi continuă seria rezul-
tatelor pozitive din deplasare. De
altfel Fortuna e singura din serie ce
nu a pierdut niciun joc „afară” în
acest sezon singurele înfrângeri
venind pe teren propriu în faţa
celor de la acs Poli timişoara şi
Metalul Reşiţa. Pentru Olimpia
urmează o deplasare interesantă la
Pâncota iar apoi pe 6 decembrie e
programată ultima etapă din acest
an, cu un meci acasă împotriva tru-
pei lui claudiu Niculescu, cs
Mioveni.
Olimpia satu mare: anca-trip-
Muntean, Mureșan, heil, Iuhas- Rus,
Villand, Onicaş,Bic-  Bujor (60 Feier),
Boștină (90 Micaș).
Fortuna Câmpina: Popescu – Do-
brosavlevici (71 Birău), Marin,
Şandru, Damian – stancu( 90
asanache), Minciună - Munteanu,
honciu(46 Zsiga ), cioinac – antohi.

au arbitrat: Dan Florin
Dreve; asistenţi: Iulian szekely şi
Petrică Ionuţ cîmpeanu (toţi din
cluj-Napoca).Rezervă: adrian
Şuta-Baia Mare.

Fără Gavrilescu
ajuns la patru cartonaşe

galbene primite în actualul sezon,
mijlocaşul dreapta Dan Gavrilescu a
fost nevoit să privească din tribună
meciul de sâmbătă. Locul lui
Gavrilescu a fost luat de cadetul Ro-
mariu Rus, acesta având o evoluţie
curajoasă. De remarcat că exstelistul
Mihai Onicaş a fost în premieră tit-
ular la Olimpia. Iar cu excepţia a
două mici erori în partea secundă,
Onicaş s-a descurcat foarte bine în
faţa apărării.

Pentru Sisi!
atacantul alex Boştină a

ţinut să facă o mică dedicaţie ime-
diat după golul marcat în minutul
59. acesta a ţâşnit direct spre banca
de rezervă de unde a arătat un tricou
spre tribuna oficială. Un tricou cu un
mesaj clar: La mulţi ani sIsI, trimis
preşedintelui aJF satu Mare Ştefan
szilagyi. cel care chiar sâmbătă şi-a
sărbătorit ziua de naştere!

FLORin muReşan

LIGa a 2-a: OLIMPIa - FORtUNa POIaNa câMPINa 1-1(0-0)

Zeiţa Fortuna e chiar din Câmpina
8elevii lui csik, egalaţi în prelungiri după autogolul lui heil

Declaraţii:
„cred că până la urmă rezultatul
pare echitabil. La cum s-a
desfășurat jocul și condițiile de dis-
putare, e bine că am reușit să
egalăm pe final, ne pare extraordi-
nar de rău că nu am reușit să
marcăm în ultimul minut de pre-
lungire, dar acesta e fotbalul. Una
peste alta, colegul meu de la echipa
Olimpiei și-a pregătit bine jocul, nu
ne-au dat prea multe șanse de a
puncta. au jucat ce au știut și pe ce
au fost pregătiți. Îmi pare rău că noi
am luat gol pe o acțiune pe care am
pregătit-o și noi destul de bine și
am prevăzut cum vor juca gazdele.
Din nou reușim să luăm gol dintr-
o minge reașezată în teren. Ne pare
extrem de rău că nu am reușit să
câștigăm aici”, aurelian stamate-
antrenor Fortuna Câmpina.
„Felicit echipa, merită tot respectul
meu pentru că au respectat întoc-
mai cum am pregătit  meciul. am
demonstrat că nu suntem noi de
locul 7-8 unde ne aflăm acum în
clasament și avem o echipă bună,
preocupată de joc și care joacă fot-
bal. am făcut față jocului și am
dominat tactic, nu a fost un joc
spectaculos, dar l-am controlat.
Păcat că a fost minutul 92”, tibi
Csik-antrenor Olimpia.

Etapa remizelor în seria vest
Rezultatele etapei a 13-a a Ligii a 2-a, seria vest:
acs Poli – csM Râmnicu Vâlcea  0-0
Metalul Reșița – cs Mioveni   1-1
Manole 21 / ayza 9
Fc Bihor – Șoimii Pîncota   0-0
Olimpia satu Mare – aFc Fortuna    1-1
Boștină 58 / heil – 90+2 (autogol)
Unirea tărlungeni – Fc caransebeș   2-1
Marcăș 4, elek 70 / himcinschi 31
Fc Olt a stat

CLasament

1. acs Poli 13           9              2              2              20-5       29
2. aFc Fortuna 13           7              4              2              21-14     25
3. Reșița 13           7              4              2              17-11     25
4.cs Mioveni 13           6              3              4             12-10       21
5.  tărlungeni 13           5              4              4              12-11     19
6.Vâlcea 13           3              7              3              9-8          16
7.Olt slatina 12           3              6              3              12-12     15
8.Olimpia  12           4              2              6              10-14       14
9.Ș. Pîncota 13           1              6              6              12-17     9
10.Fc Bihor 12           1              5              6              5-14       8
11.  caransebeș 13           1              3              9              9-23       6
etapa următoare (29 noiembrie): csM Râmnicu Vâlcea – Metalul
Reșița, cs Mioveni – Fc Bihor, Șoimii Pîncota – Olimpia satu Mare,
aFc Fortuna – Fc Olt slatina, Fc caransebeș – acs Poli. tărlungeni
stă.

sâmbătă în sala de sport a
colegiului Național „Ioan slavici”
din satu Mare s-a desfășurat o
competiție de streetball la care au
participat eleve din clasele III-XII.
competiția face parte din proiec-
tul educațional „educație școlară
prin baschet”, aflat la ediția a 5-a.

La turneu au participat
echipe de la: colegiul Național
„Ioan slavici”, Școala Gimnazială
„Grigore Moisil”, colegiul
Național „Kolcsey Ferenc”, Liceul
teologic Romano-catolic „ham
Janos”, precum și echipe din Ne-
gresti-Oaș (Școala Gimnazială nr.
3) și sighetu Marmației (Școala
Gimnazială „Ion Mihaly de apșa”.
Grupa 1 – elevii claselor III-IV:

1.Liceul teologic Romano-cato-
lic „ham Janos” satu Mare
2.colegiul Național „Kolcsey Fe-
renc”
Grupa 2 – elevii claselor V-VI:
1.Școala Gimnazială „Grigore
Moisil” satu Mare
2.colegiul Național „Ioan slavici”
satu Mare
Grupa 3 – elevii claselor VII-VIII:
1.Școala Gimnazială „Ion Mihaly
de apșa” din sighetu Marmației
2.colegiul Național „Kolcsey Fe-
renc” satu Mare
Grupa 4 – elevii claselor IX-XII:
1.colegiul Național „Kolcsey Fe-
renc” satu Mare
2.colegiul Național „Ioan slavici”
satu Mare.

câștigătorii fiecărei grupe au pri-
mit medalii și diplome din partea
organizatorilor.

În zilele de 12-13 decem-
brie, competițiile vor continua la
categoria „Băieți”, tot în cadrul
colegiului Național „Ioan slavici”
din satu Mare.

Parteneri în cadrul pro-
iectului sunt: Inspectoratul Școlar
Județean (IȘJ), centrul de Preve-
nire, evaluare și consiliere anti-
drog (cPeca), Primăria
municipiului satu Mare, asociația
Județeană „sportul pentru toți”,
Școala Gimnazială „Grigore Moi-
sil” și Școala Gimnazială „Mircea
eliade”.

Reprezentanții și volunta-

rii cPeca au fost prezenți pentru
a susține organizarea competiției și
pentru a distribui materiale infor-

mative în scopul promovării unui
stil de viață sănătos, fără tutun, al-
cool și droguri.

Baschet 3X3
Elevii spun “NU DROGURILOR” prin sport!
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BASCHET: CSM SATU MARE – NOVA VITA TG. MUREş 92-68

Cel mai reuşit meci al sezonului
8S-a pus punct turului de campionat, dar CSM va întâlni în startul lunii viitoare
CSU Alba Iulia în Cupă

După meciul de baschet de
sâmbătă, a venit rândul voleibaliste-
lor de la CSM Satu Mare să intre pe
parchet. Adversara elevelor lui Pri-
cop din etapa a şaptea a Diviziei A 1
a fost ultima clasată, Penicilina Iaşi.
Chiar şi aşa, ieşencele nu au arătat ca
o echipă de ultimul loc, iar voleiba-
listele noastre s-au întrebuinţat se-
rios pentru a obţine victoria, scor
3-1.

Primul set a fost de infarct,
fetele noastre revenind de la 21-24
şi câştigând cu 28-26. şi al doilea a
fost echilibrat, dar adjudecat de
CSM, 26-24. Al treilea a coincis cu

un reviriment al Penicilinei, set pe
care l-au câştigat cu 25-10. Ultimul
set a aparţinut elevelor lui Pricop,
25-15 şi a adus cea de-a treia victorie
din acest prim sezon în Divizia A 1.
În etapa următoare, echipa de volei
a CSM Satu Mare va întâlni CS Di-
namo Romprest Bucureşti. Meciul
se va juca în deplasare, vineri, de la
ora 17.00.  

În plus, Adrian Pricop are
cu ce să se mândrească. Una dintre
sportivele sale cele mai tinere, An-
dreea Maxim, a fost desemnată tot
sâmbătă seara Miss Boboc Liceul cu
Program Sportiv Satu Mare.

VOLEI: CSM SATU MARE – PENICILINA IAşI 3-1
Le-am injectat “penicilină“

Cine a fost sâmbătă la sala
ecaterina Both a văzut,
spunem noi, cel mai bun

meci al baschetbalistelor de la
Csm satu mare. adversara gru-
pării sătmărene, nova Vita tg.
mureş, nu a avut nici o şansă în
faţa tăvălugului sătmărean.

Chiar dacă primul sfert a
fost extrem de echilibrat, 21-21,
fetele noastre au arătat dăruire, de-
terminare şi poftă de joc. A urmat
un sfert doi câştigat cu 24-17. Al
treilea a fost unul de coşmar pen-
tru mureşence, care au reuşit doar
9 puncte, însă au încasat 25! Ulti-
mul sfert ne-a aparţinut, la limită,
22-21, însă în ultimele minute am
văzut la lucru şi junioarele.

Cea mai bună marcatoare
a fost din nou Toccara Ross cu 23
de puncte, urmată îndeaproape de
căpitanul Andreea Orosz, cu 20 de
puncte şi Eniko Laza cu 17. Marija
Radovic a reuşit 10 puncte, Ashley
Adams 8, Flavia Ferenczi 6, Bianca
Voica 4, Luminiţa Manta şi Renata
Szmutku câte două. Au mai evo-
luat Bianca Kiss, Teodora Vasile şi
Valentina Bolba, iar Ross a reuşit
şi un “double-double“, cu 23 de
puncte şi 10 recuperări, trei assist-
uri.

Surpriza etapei vine însă
de la Braşov, unde Olimpia din lo-

calitate a învins CSBT Alexandria
cu 89-76, ceea ce face ca braşoven-
cele să îşi betoneze ultima poziţie
de play-off. S-a încheiat turul de
campionat, un bilanţ care nu ne
încântă neapărat, doar 5 victorii şi
8 înfrângeri, însă la cum au jucat
fetele sâmbătă, ne scoatem pălăria

în faţa lor.
Pentru echipa de baschet

urmează două confruntări în Cupă
cu puternica formaţie CSU Alba
Iulia, în debutul lunii viitoare, pe
3 şi 4 decembrie, iar pe 6 partida
de la Craiova, din returul Ligii Na-
ţionale.

Daniel Chiorean

În Bulgaria, la Plovdiv s-a
desfăşurat săptămâna trecută a 8-a
ediţie a Campionatului Balcanic la ka-
rate. Competiţia rezervată angajaţilor
Ministerelor de Interne a adunat la
start reprezentanţi  din Bulgaria, Ro-
mânia, Grecia, Cipru şi  Macedonia.

Reprezentând ISU Someş
Satu Mare,  Florin Curileac şi-a con-
firmat statutul de principal favorit al
categoriei -84 kg şi a cucerit medalia
de aur.

De remarcat că delegaţia
României a fost condusa de multipla

campioană olimpică, chestor Elisa-
beta Lipa, preşedinte al clubului Di-
namo Bucureşti.

KARATE
Florin Curileac - aur la 
Balcaniada MAI

A doua parte a campiona-
tului pare să le priască handbalişti-
lor de la CSM Satu Mare. Elevii lui
Nicolae Istrate au bifat cel de-al pa-
trulea succes consecutiv şi deja au
pus gând rău celor de la Potaissa  2
Turda, echipă cu care se vor întâlni
etapa viitoare.

Ultima victimă, Academia
Minaur din Baia Mare, echipă de
care gruparea sătmăreană a trecut
fără probleme, cu 38-27, la pauză
21-11. Portarul Cioroiu, în zi mare,
a avut nu mai puţin de 24 de inter-

venţii. Au marcat pentru CSM,
Mureşan 11 goluri, Clipea 8, Olah
6 (2-7 m), Mateş şi Morar 5, Ungar
3. Au mai evoluat Raul Pop, care s-
a accidentat în minutul 15 şi San-
teiu.

Un parcurs foarte bun al
handbaliştilor noştri reprezintă şi
faptul că formaţia sătmăreană are
cele mai multe goluri date din seria
B a Diviziei A, 367. Locul în clasa-
ment este acelaşi, cinci, însă han-
dbaliştii vor să termine anul pe
podium.

HANDBAL
A patra victorie consecutivă
8Minaur Baia Mare – CSM Satu Mare 27-38 (11-21)

Clasament
1.CSM Targoviste 11/2 24
2.ACS Sepsi SIC   11/2 24
3.Alba Iulia 11/2 24
4.Alexandria 9/4 22
5.ICIM Arad 10/2 22
6.Timisoara 7/6 20
7.Galati 7/5 19
8.Brasov 7/5 19
9.CSMSatu Mare    5/8 18
10.CS Nova Vita     5/8 18
11.Cluj-Napoca 2/11 15
12.Oradea 2/10 14
13.Rapid 1/12 14
14.Craiova 1/12 14

Formula 1
Hamilton din nou
campionul lumii!
Britanicul Lewis Hamilton (Mer-
cedes) și-a adjudecat, pentru a
doua oară în carieră, titlul de cam-
pion mondial al piloților de For-
mula 1, victorie cu panaș, de vreme
ce și-a adjudecat și ultima cursă a
sezonului, Marele Premiu de la
Abu Dhabi, disputat duminică, al
11-lea succes în acest sezon, din 19
probe, record. Primul succes final
a fost obținut de britanicul de 29
de ani în 2008, când alerga la
McLaren, echipa care l-a crescut
încă de la 10 ani, pe când concura
în karting. Amenințător până în
ultimul moment, datorită noii
prevederi regulamentare, destul de
contestate, a dublării punctajului
în ultima cursă a sezonului (una
dificilă și prin faptul că a început
ziua, pe lumina soarelui, și s-a ter-
minat în nocturnă), coechipierul
de la Mercedes al lui Hamilton,
Nico Rosberg, n-a avut nervii ne-
cesari să reziste unei asemenea ten-
siuni, iar după ce a plecat din pole
position a încheiat pe locul 14. În
cursa de la Abu Dhabi, brazilianul
Felippe Massa a terminat pe 2, iar
finlandezul Valtteri Bottas, pe 3,
ambii concurând pentru Wil-
liams.

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine



SOCIETĂŢI

l Primaria comunei Camarzana,judetul Satu
Mare,organizeaza concurs de recrutare pentru
functia publica vacanta,de executie de
consilier,clasa a I,gradul profesional superior,treapta
III de salarizare,atributie principala : "contabil".Data
concursului 22.12.2014,orele 10.00-proba
scrisa;24.12.2014,orele 14.00-interviul  
l In baza art.162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala republicata, A.J.F.P.
Satu Mare vinde la licitatie in data de 25.11.2014
ora 09( licitatia  a-II-a) in localitatea Satu Mare,
str.P-ta Romana nr.3-5, camera 116, urmatorul bun
imobil gajat in favoarea debitorului S.C. SZABO
INTERTRANS S.R.L., cu sediul in loc.Odoreu,
str.Republicii  nr.91/24, CUI 17162236
-apartament  4 camere, loc.Satu Mare, str.Iasomiei
Informatii cu privire la bunurile immobile supuse
valorificarii prin licitatie, obtineti la A.J.F.P. Satu
Mare, camera 116, telefon 0261750621, intre orele
9-12.

ANUNŢURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare
anunta publicul interesat ca PUZ-Zona de locuit-
locuinte individuale  in mun.Satu
Mare,str.Dorobantilor,nr.52,judetul Satu Mare,tit-
ular Tamas Ferencz,nu necesita evaluare de
mediu,urmand a fi supus procedurii de adoptare
fara aviz de mediu.Observatiile si comentarile pub-
licului privind decizia etapei de incadrare se trimit
in scris APM Satu Mare,str.Mircea cel Batran
nr.8/B,cod.440012,Fax 0261.733500,e-mail of-
fice@apmsm.ro in zilele de luni-joi intre orele 8-
16.30,vineri intre orele 8-14,in termen de 10 zile
calendaristice de la aparitia anuntului.Decizia mo-
tivata poate fi consultata la urmatoarea adresa de
internet http://apmsm.anpm.ro 
l Mohai Maria, in calitate de titular anunta pub-
licul interesat asupra declansarii etapei de incadrare,
conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu pentru PLAN URBANISTIC
ZONAL LOCUINTE COLECTIVE  P + 2-
3(PENTHOUSE), str.Vlad Tepes, nr.1 Satu Mare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la
sediul proiectantului, b-dul I.C.Bratianu, nr.5 ap.45
in zilele de luni-joi intre orele 10:00-14:00 si la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu
Mare str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-joi intre
orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, din data de 18
noiembrie. Publicul interesat poate transmite in
scris comentarii si sugestii pana in data de 8 decem-
brie la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
din Satu Mare str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod
440012, fax 0261-733500, email
office@apmsm.ro 
l PAROHIA REFORMATA PELISOR in
calitate de titular anunta publicul interesat asupra
initierii procesului de elaborare si realizarea primei
versiuni a Planului Urbanistic Zonal-Capela mor-
tuara in localitatea Pelisor, comuna Lazuri, judetul
Satu Mare precum si a declasarii etapei de in-
cadrare, conform HG 1076/2004, in vederea
obtinerii avizului de mediu. Prima versiune a plan-
ului poate fi consultata la sediul titularului din co-
muna lazuri, sat Pelisor, nr.21 in zilele de luni-vineri
intre orele 8-16 si la sediul Agentiei pentru Protec-
tia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri
intre orele 8-14, din data de 21.11.2014. Publicul
interesat poate transmite, in scris, comentarii si sug-
estii pana la data de 09.12.2014 la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului din Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B , cod 440012, fax
0261-733500, email: office@apmsm.anpm.ro

l Primaria Orasului Ardud anunta publicul in-
teresat asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “ Modernizare
drum acces stadion  in loc Ardud jud Satu Mare
“,amplasat in orasul Ardud,judetul Satu Mare.

Informatiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Satu Mare str.Mircea cel Ba-
tran  nr.8/B in zilele de  luni- Jol intre orele
8-16.30,vineri intre orele 8-14 si la sediul titularu-
lui-judetul Satu Mare,Primaria Orasului
Ardud,str.Noua  nr.1 in zilele de luni-joi intre orele
8-16.30,vineri intre orele 8-14.Observatiile pub-
licului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare.  

OFERTE DE SERVICIU

l Firma de curatenie angajeaza personal curate-
nie pentru birouri Tasnad, zona Str. Lacramioarei,
2 h/zi de luni-vineri. Salariu lunar 200 lei (in
mana). Informatii la tel 0736413132 sau
0268.211.000
l Sistemul de gospodarire a apelor Satu Mare
organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada
nederminata, cu norma intreaga(8 ore pe zi), a ur-
matoarelor posturi de agent hidrotehnic:
-in cadrul formatiei Crasna Moftin, sector Capleni
exterior
- in cadrul formatiei Somes Homorod, baraj
Hodisa
-in cadrul formatiei Turulung, baraj Tamaseni
si a unui post de muncitor hidrometru cu timp par-
tial(2 ore pe zi) in cadrul Statiei Hidrologice sector
Corund. Concursul va avea loc in data de 03 de-
cembrie 2014 ora 10:0 la sediul Sistemului de
Gospodarire a Apelor, str.Mircea Cel Batran nr.8/a
Satu Mare. Cererile se depun la sediul  Sistemului
de Gospodarire a Apelor, str.Mircea Cel Batran
nr.8/a Satu Mare pana la data de 02 decembrie
2014, insotite de CV, act de identitate, actele
doveditoare ale pregatirii profesionale cerute, cer-
tificat medical(apt de munca) si cazier judiciar. Bib-
liografia si tematica va fi afisata la sediul unitatii.
Informatii privind atributiile postului la serv
Resurse Umane din cadrul  Sistemului de Gospo-
darire a Apelor Satu Mare. Conditii de participare
la concurs:
-absolvent al scolii generale, profesionale sau liceale
-disponibilitate la munca in echipa, program pre-
lungit, deplasari in judet
-sa aiba domiciliul stabil in localitatea Capleni,
Hodisa, Turulung, respectiv zona localitatii
Corund judet Satu Mare
-pentru sectorul Capleni Exterior-disponibilitatea
de a locui in locuinta de serviciu. 
Relatii suplimentare la telefonul 0261/770177 int
107 SGA Satu Mare
l Caut tamplar de binale. 0757881588
l Caut lacatus sudor pentru Italia.Tel:
0741.196.836  
l Motel SELECT din Carei angajeaza bucatar-
easa. Telefon: 0723718385
l Fabrica de confectii Carei angajeaza muncitori
calificati si 
necalificati. Telefon: 0261866730
l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza mecanic
auto  cu experienta, necesar permis de conduc-
ere.0745.388.544

l Distribuitor mezeluri, angajez agent vanzari
in zona Satu Mare. Ofer salariu atractiv si masina
de serviciu. Tel.0744516034
l Angajez ajutor zidar in Carei. 0723718385
l Magazin alimentar din Carei angajeaza vinza-
toare si manipulatoare  marfa, cu 4-8 ore. Telefon:
0261864001, intre orele 8-14.

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca  !  Urgent !  Tel
:0743.365.114  
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 Doamna  de 72 de ani fara copii caut partener
de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără obli-
gaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsătorie.
0747-832325.

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: construcţii,
electricieni auto, înfrumuseţare, alimentaţie, tu-
rism, lSCIR, SSM, PSI, mediu, agent securitate.
www.fundatiaapt.ro; 0784-238730, 0744-437105.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport persoane in Germania.
Telefon:0743101572
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Tele-
fon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru,
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. Telefon:
0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania, Lis-
abona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern şi
extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-stop):
0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la des-
tinaţie. Execut tractări în şi din străinătate. Tel.
0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t, în
Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Forez puturi de apa la preturi negociabile, in
orice tip de teren. informatii telefon.0753924223
l Filmez ,fotografiez : nunti,botezuri,majorate
la pret corect.Bonusuri masina de facut bule de
sapun,fotografii magnetice  Tel:0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire uni-
tate, instalare programe office etc. La nevoie-de-
plasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ co-
rect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun, foto-
grafii magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows, de-
virusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clientului.
Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon: 0740-
458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avantajoase.
Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pălincă
la comanda clientului, de orice dimensiuni de la 1,5
litri până la 1000 litri chiar şi la domiciliul clientu-
lui Telefon  0743889102.
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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. 

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

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

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

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

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

ALFAMET STEEL SYSTEM SRL an-
gajeaza lacatus tinichigiu si vopsitor in-
dustrial. Tel 0746149483

S.C. TROTA România s.r.l., din Cluj, an-
gajeazá, atît tineri soferi cu categoriile C +
E cu cel putin 2 ani de experientá pe TIR,
cît si începátori. Se lucreazá în echipaj, pe
Comunitate. Conditii excelente. Se asigurá
un cîstig minim între salarul de bazá si di-
urne. Informatii la tel. 0740295418, numai
dupá trimiterea unui CV si copii de pe doc-
umentele de mai jos, la soferitir@trota.ro
· Buletin  · Pasaport  · Permis de conducere
· Cartela tahograf  · Atestat de marfá  ·
Cazier judiciar  · Cazier auto”

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  

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

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:

CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
BRANDEU IOAN,

medic primar Gastroen-
terologie, medicina interna,
doctor in stiinte medicale.

Satu Mare, str. Mihnea
Voda, nr. 7. 

Program de lucru luni marti
miercuri. 
Informatii la 0729881953.
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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 pro-
ductie , ateliere , depozite , sopron , etc ) cu  su-
prafata 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 spa-
tiu 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

Case si Apartamente

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

terenuri

teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Po-
ligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de
71.500 euro
teren construibil in suprafata de 7700 mp in local-
itatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-
vis de Motel Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in lo-
calitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in ime-
diata apropiere de Complex Philadelphia la pretul
de 234.260 euro
teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSe COnStRUCtII MOntAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC nIVA IMPeX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului
SC Ct CABLe SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda
SC AUtO DIReCt SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC eCOSOIL SOe SRL
Bunuri mobile 
SC CARIS CReAtIVO SRL
Bunuri mobile
SC D&C MULtISeRVICe SRL
Diverse bunuri mobile
SC D&C fOOD InGReDIentS SRL
Diverse bunuri mobile
SC nOUA SPeRAntA SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIOn SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de culoare Daily
King II     450.000lei
Ghilotina marca Ideal   
Utilaj tipar plan, marca Ryobi 50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta 100lei
Palan manual 1.000 kg 100lei
Cutit ghilotina  100lei
SC VAnOLUX IMPeX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIAnCA tRAnS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS SM 14
DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04
WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU 36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU
18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19 DIU
20.900 lei
SC MIRSUn SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC nORBeRttO COLeCtIOn SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC feRUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei
SC teBO AUtO SRL
Stand reglat directie 2.761,00
Diferite piese, stoc    7.468,35

SC nORD VeSt tRUSt MeDIA SRL
Diverse bunuri mobile 
Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei
SC SZALKA tUZeP SRL
Diverse bunuri mobile
SC nettUnO SRL
Diverse masini de cusut
SC MeDIA SAt SRL
Laptop 247.10 lei
Calculator 248.00 lei
Calculator 183.60 lei
Calculator 211.20 lei
Calculator 283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator 433.90 lei
Calculator 315.80 lei
Calculator 276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator 269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator 206.00 lei
Mobilier 458.00 lei
Chevrolet aveo 5,816.30 lei
Opel astra 7,098.00 lei
SC eUROPOWeR M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect  pret 4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect  pret 3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului ju-
diciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, ju-
deţul Satu Mare, in data de 14.11.2014 SC
eRGOLeMn S.A 08:00, SC VIA VItAL SRL
08:30,  SC nettUnO SRL 09:00 am, SC
HOUSe COnStRUCtII MOntAJ SRL 09:30
a.m, S.C. AGROMeC PĂULeŞtI S.A 10:00
a.m., SC nIVA IMPeX S.R.L 10:30 a.m., , SC
MIDICOnS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  AnDAnDInO
LAnD  SRL ora 12:30, SC teCHnOtRADe
SRL 13:00 pm, S.C. HORIZOnt S.R.L
14:30pm, SC SIMACO VeSt DIStRIBUtIe
SRL 15:00, 
SC fOX COM SRL in data de 14.11.2014 ora
09:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC nettUnO SRL in data de
14.11.2014 ora 09:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PAnnAteK SRL in data
de 14.11.2014 ora 11:00 lista bunurilor mobile si
imobile se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la
sectiunea Licitatii si vanzari bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot
adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia
din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  judeţul
Satu Mare, sau la nr. de telefon  0744601144, 0361
809 462;  0261 770 161, 0744162033 sau email of-
fice@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 3
bucati prêt de pornire 4.900 euro, , licitatia se va orga-
niza in data de 07.11.2014  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, supra-
fata utila 80 mp, et.4, blocul are acoperis tip casa, par-
care. Tel inf. 0740.235.728

Parcele de vanzare in suprafata de 600 mp, in zona
Lucian Blaga nr 249. Pret informativ 800 - 1000
euro/ar negociabil. tel 0744162033
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
ADMIN INSOLV IPURL   c.u.i. 32070390,
înregistrată în registrul formelor de organizare sub
numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, în cal-
itate de lichidator judiciar a   SC    VIM-ECO  SRL,
CUI  24895060, 
-parcelă de teren intravilan  situată în localitatea Botiz,

strada Şirul Mare, judeţul Satu Mare,  suprafaţă de 520
mp. Preţul de pornire  este de 15.900 lei + TVA. 
-autotractor marca Volvo tipul FH 12-420 TB 4X2,
an fabricaţie 1998. Preţul de pornire  este de 19.400
lei + TVA.
-autoutilitară marca Mercedes-Benz, tipul 954.03/ac-
tros 1835LS, an fabricaţie 1999, motorul, cutia de
viteză, transmisia lipsesc, anvelopele având un grad de
uzură de cca 80 %. Preţul de pornire    este de 4.400 lei
+ TVA
-semiremorcă Trouillet varianta ST3380/ST3380A,
an fabricaţie 1998, Preţul de pornire  este de 6.200 lei+
TVA.
Licitaţia va avea loc în ziua de 28.11.2014,  ora 09:00,
la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada Mihai Viteazul, nr. 12, parter, biroul
5, bunurile care nu se valorifica se vor scoate in con-
tinuare la licitatie in fiecare zi de vineri de la ora 09:00
Informaţii privind condiţiile de participare :  e-mail
cristian.racolta@admininsolv.ro, sau telefon
0740.189.839,

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

l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic +
parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personalizate
pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente 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. Profe-
sionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Tele-
foane  0744-238243, 0361-421142, 0744-590033,
0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi electro-
casnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, copertine
din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul clien-
tului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii sa-
nitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase. Pro-
iecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi foto-
grafii pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Tele-
fon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri. Te-
lefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări inte-
rioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugrăveli, faian-
ţări, parchetat, la preţuri negociabile. Telefon
0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie +
depanări calculatoare, configurare internet, rutere,
imprimante, scanere şi la domiciliu. Telefon 0771-
241880.

TERENURI

l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari, parce-
labil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul prin-
cipal, 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 Vic-
toriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan in
zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel: 0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială, 68
ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ Pes-
carilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima parcelă
după case, 300 euro/ar, parcelat, pe Lucian Blaga;
4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz,
la 200 euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu documentaţie
pe măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str. Odo-
reului, 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. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700 mp
în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul prin-
cipal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi apă pe
teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal pentru loc
de casă sau hale industriale. Preţ 25 000 euro, ne-
gociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate uti-
lităţile, 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, extravilan. Tele-
fon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la intrare
în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă, curent, ilu-
minat public, drum pietruit, proiect de canalizare
în curs. Preţ negociabil. Tel. 0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă de 3
ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro. Infor-
maţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioarei,
cu utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare. Preţ 22.000
euro  negociabil. Telefon 0745-376594, 0745-
374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str. Ghioceilor.
Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat de
urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din Satu Mare.
Telefon 0745-579981.

l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str. Ze-
firului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon 0743-
557599, 0726-677338.
l Vand 1.16 ha teren intravilan cu documentatie
ce poate fi depus pe masura 121

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000 euro
negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termopane,
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, semidecomandat
zona piata somes. 0742269190
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai, et.4,
acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro. tel
0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15, et.2,
semidecomandat, suprafata 50MP, pret  18.000
euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central, 25.000
euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, langa
Profi, semidecomandat, parter, balcon inchis si cu
pivnita, garaj cu sau fara in apropiere. Pret 25.000
euro negociabil 0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe str.Ozana,
et.II, cu 2 camere, semidecomandat, nu este reno-
vat. Pret 23.000 euro negociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida, pret
13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro. 0788-
728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000 euro.
Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă, etaj I,
geamuri termopan, finisat. 0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral, etaj
III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000 euro. Ur-
gent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în M15.
Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere, baie,
bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55 mp, et.4.
Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semideco-
mandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ -
avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III, la
preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,  nr.2,
telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 minute
de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi Pro-
gramul “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, aco-
periş izolat, finisat, centrală termică, geamuri ter-
mopan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decomandate,
din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu Pop, bl.
45. Telefon 0722-872270 sau 0771-566269. Preţ
23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere situat pe Drumul
Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon: 0740-
477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe aleea
Gladiolei nr.1,et 2,cart.14 Mai.Pret:28000
Euro.Tel:0770.191.459,0721.475.767
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-decomandat
la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ informativ 35.000
euro negociabil. 0722508613 sau 0770568504.

l Vând apartament 3 camere decomandat, cen-
trală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi II. Te-
lefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie, loc
de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat şi uti-
lat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel. 0740-
567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decomandat, 2
băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală termică, pe B-dul
Lalelei, deasupra casieriei Electrica. Preţ 36.000
euro, negociabil. Merită văzut! (accept şi schimb cu
apartament cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Schimb apartament cu 4 camere in Timisoara
in zona centrala 100mp, cu apartament sau casa in
Satu Mare. Accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept in-
termediari, 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  7 Ari tern  cu Cabana  din  lemn pe
Amatului acces  auto. Tel.0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, telefon
0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp pe str.
Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau 0748.108.881  
l Vand 2 case str.Zorilor, nr 10A, 4 camere, 3
bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de grad-
ina, pret 93.000 euro negociabil negociabil sau ju-
matate 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 fructiferi. Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; construc-
ţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, netermi-
nate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-685514,
0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravilan,
aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi la 200
m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii -
900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort sporit
căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie (apă, cu-
rent), situată lângă ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate uti-
lităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş, în
zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă, cu
mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă mare,
sus două camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană din lemn cu
mansardă, blacon jos şi zidită în interior, 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 îm-
preună sau pe bucăţi sau la schimb cu apartament
sau alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare ma-
şină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon 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 + dependinţe la
numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa Liber-
tăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2 camere
plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3,  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 Vind apartament 37 mp, 2 camere, et IV, ren-
ovat complet, mute dotari in Carei,  17.600 euro.
Telefon: 0745263453

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. 

IeftIn! 
Apartament 3 camere,
66 mp, Satu Mare, Str.

narcisei, nr. 9, Bl.
RP13, et. 4, Ap. 17,
jud. Satu Mare, cod
imobil RA852, pret

55.000 lei.
Detalii la 021 306 48
53, email oferte.van-
zare@raiffeisen.ro

IeftIn! 
teren, 2.165 mp,

Satu Mare, Str. Ratu
Mare, nr. 122, Jud.

Satu Mare, cod imo-
bil Rt068, pret

56.000 lei.
Detalii la 021 306 48
53, email oferte.van-
zare@raiffeisen.ro

Vând apartament 2 camere 54 mp + 2 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro. Informaţii, te-
lefon 0754-504755.

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTIKER,
front 26 metri. Tel: 0744852285.

Ai nevoie de bani 
urgent?

Provident te ajută!
Sună acum la nr.
0751.615.127.
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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 – 373.208
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.
Independentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex
Dana ) – 41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd.
Independentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex
Dana ) – 40.370 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Hu-
mulesti – 27.000 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd.
Independentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex
Dana ) – 20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd.
Independentei, 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 –
11.318 euro

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1
Decembrie 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 co-
muna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges
– 22.050 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in co-
muna 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-administrativ 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 pro-
ductie si depozitare, in suprafata utila de 512
mp + teren aferent de 772 mp dintr-un total
de 1.150 mp - 226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila
de 880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc.
Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 188.230
euro + TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depoz-
itare - 540 mp, anexa la hala - 125 mp, spala-
torie auto - 80 mp, atelier - 96 mp, atelier
croitorie - 50 mp, atelier/depozit - 77 mp, so-
pron 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 comer-
ciale, zona Pod Golescu – 41.910 euro +
TVA
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii,
F.N. jud. Satu Mare - 68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti
Oas, str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud.
Maramures – negociere directa
Teren intravilan 4.462 mp si atelier produc-
tie, binale PVC, in suprafata de 851,11 mp,
situate in loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21, jud.
Satu Mare, inscrise in CF 100252, nr. cadastral
3875/102 si CF 100270, nr. cadastral
3875/24 – 99.000 euro, exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial )
in suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str.
Progresului, nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp +
teren 1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Prin-
cipala, nr. 289 – 60.000 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, si-
tuat 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.,
imbracaminte, incaltaminte, jucarii, propri-
etatea Coral Prest SRL Negresti Oas - 1.000
euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea
SC Elegance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Hori-
zon 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 Rip-
ping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbra-
caminte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA)
proprietatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) pro-
prietatea 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 ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi
Distribution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru
confectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) pro-
prietatea Euromod Exim SRL - 4.000 lei +
TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, be-
toniere, camioane, auto, utilaje de construc-
tii, obiecte de inventor ) proprietatea Esrom
Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi
Monica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, uti-
laje de constructii, obiecte de inventor,
stocuri ) proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea 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 ) pro-
prietatea 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 ter-
mopane) proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea 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 

l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+gaz+baie in Carei. Telefon: 
0746476885
l Vind casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari teren
in Carei, 24.000 euro, 
neg. Telefon: 0746476885
l Vind apartament 2 camere decomandate, 37
mp, et. IV, renovat complet  
cu multe inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vind 4 ha teren intravilan in Carei DN20
langa fabrica Fonix. 
Telefon:0740354348
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. Telefon:
0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon: 0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi comer-
ciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi al Ca-
reiului. Telefon: 0744-131384.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând / schimb casă superfinisată la ţară, 42 ari
teren, izolată exterior, geamuri termopan, baie, bu-
cătărie, hol, trei camere mari, 2 intrări, la casă, cu
uşi termopan, centrală pe lemne, boiler gaz, boiler
curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras. 0726-
643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze nr. 281
şi 2 locuri de casă alăturate. Telefon 0742-464113.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă bună, 30 ari
cu front 28 m. 0742-481793, 0043069917611731.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de teren.
Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu Mic
nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la Medieş
Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în co-
muna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Telefon:
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 Ni-
sipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-279614,
0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă, Mă-
dăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cioncheşti,
la 300 de metri de drumul principal. Telefon: 0746-
853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul Ady
Endre, comuna Căuaş, la 20 km de 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 Urziceni,
cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front, uti-
lităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Informaţii
la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la Cion-
cheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil. Telefon
0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vind bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, platforma fixa. 0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din 2003
motor 2000cm,taxa platita si nerecuperata 3700
euro.Tel : 0740.317.642  

l Vand Ford Tranzit basculabil in stare foarte
buna de functionare.Informatii Tel: 0753.660.219  
l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, benzi-
naGPL, aer conditionat, inmatriculat,
0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4, re-
cent adusa in tara 0773835662
l Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002, inmatric-
ulata 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 conditionat,
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, inmatricu-
lat.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. Tele-
fon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, înma-
triculat, timbru de mediu achitat. Telefon 0744-
792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, recent adus
în ţară, 150 CP, combi. Telefon 0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, recent adusă
în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes A Class, 170 CDI, 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 Logan MCV, 2 locuri, pentru marfă. Ex-
celent pentru SRL, an 2008. Telefon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006. Tele-
fon 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. Tele-
fon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu taxa
nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent adus
din Germania. Telefon 0745-773614.

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vind tigla din demolare in Carei. Telefon:
0744818148.
l Vand corni ,grinzi , scandura ,usi lemn toate
din demolare ; lemne de foc ieftin si calorifere din
otel aproape noi.Tel : 0748.789.890 
l Vand carucior de copi;, nou si gard de trestie.
0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensibila cu
4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca Jimbolia
prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel : 0744.927.132  
l Vand arma de vanatoare ’’Monte Carlo ‘’
cal.16mm,arma Tip cal 5,6mm cu luneta si incar-
cator.Masina de cusut electrica  ‘’Nicoleta’’ nefo-
losita.Tel : 0722.451.584 
l Vind porci, Tiream. Telefon: 0744314043
l Vand Tigla folosita la 0.50 bani bucata.
0744650929
l Vind carbune. Telefon: 0744314043
l Vand radiator electric si masa calculator.
0749432949 
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 semicursiera, 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, dimesiune
15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
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.  074088506

l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
pret 0,70 lei negociabil.Tel : 0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de bu-
catarie 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 reformat,
langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in stare per-
fecta de functionare. Tel 0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata per-
fect, 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 avantajos.
Tel:0752933951
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Telefon:
0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, convectoare
la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon 0770-
887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa pentru
balcon, geamuri şi uşi metalice. Telefon:
0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare bună
de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspirator.
0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia, în stare
foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional. Dia-
gonală 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 Germania. Te-
lefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vand convector gaz pe horn. Tel 0743225460
l Vand presou cu filtru Tel 0743225460
l Vad presou cu filtru profesional Tel
0743225460

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8 săptămâni,
cu vaccinurile la zi. 0748-563820.
l Vând 4 capre de lapte. Telefon: 0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Cămin. Tele-
fon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon: 0744314043

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +sem-
anatoare paioase 15 randuri toate in stare buna de
functionare.Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Tele-
fon: 0757424405.                                           
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ nego-
ciabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Caut chirie central, 3 camere, complet utilat.
Tel 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc nou,
semimobilat, ultracentral, pret 150 euro/luna, tel
0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
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 + internet.
Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962

CUMPĂRĂRI

l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau orna-
mente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Telefon:
0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha zona Tăş-
nad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa 0742878657

PIERDERI

Caut colega de apartament în zonă centrală,
strada Corvinilor. Mai multe informaţii la
0751833515.

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

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabricaţie
2008. Telefon 0742913114

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro. Infor-
maţii la telefon 0751.879.087.

Vând aragaz nou, stare perfectă.
0751.392151.

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

Vând convenabil uşă dublă termopan pen-
tru terase, second, şi frigider nou pentru ma-
şină. Telefon 0742-987140.

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

Vand vitica 6 saptamani, rasa Belga. Tel
0743452609

Închirieri auto.
0740.202.156

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

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

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

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE
(C.I.F.) 13395859 Seria A Nr.0595076, PARO-
HIA ORTODOXA ROMANA SF.
ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL. Se
declara nul.



Gazeta de Nord-Vest Programe TV15/ Luni, 24 noiembrie 2014

Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Box Office (reluare)
09:30 – Music News (reluare)
10:00 – Teleshopping
11:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
14:00 – Documentar: „Povestea vieţii
2” –a doua parte-     
15:00 – Teleshopping I 
16:00 – Caleidoscop din Oaş (reluare)   
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 – Film documentar: „Apele vii
ale Ierusalimului”

19:40 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Săptămâna Sportivă  
21:45 – Sport 
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Ceaiul de dimineaţă  (reluare)   
01:30 – Documentar: „Muntele
păcii” (reluare)   
02:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viața
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naţiei 10:00
Lumea azi 10:30 Prin

Ţara Zânelor 10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour 12:20 Discover
România 12:30 În grădina Danei
13:00 Germana…la 1 14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care muncesc în
România 15:00 Teleshopping 15:30
Andografia zilei 15:31 Maghiara de pe
unu 16:55 Discover România 17:10 Se
zice că… 18:35 Clubul celor care
muncesc în România 18:45 Black
Harbour 19:40 Sport 19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc în
România 21:00 Vorbeşte liber! 22:00
Biziday 22:50 Starea naţiei 23:45
Andografia zilei 23:50 Magazin
UEFA Champions League 2014-2015
00:25 Mad Men

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

Pro Tv 13:45 Trandafirul negru 15:00
Arsenalul seducţiei 17:00 Ştirile Pro Tv
17:30 La Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 Masterchef 22:30 Ştirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reţeaua terorii
00:00 Masterchef (R) 01:45 Arsenalul
seducţiei (R)

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

12:00 Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pentru fiul
meu 16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Hell’s
Kitchen – Iadul Bucătarilor 23:00 Un
show păcătos 01:00 Observator (R)

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Soţia
perfectă 08:45 Povesti
sa mori de ras 09:45
Times New Roman

TV (R) 10:15 Playtech (R) 10:45

Teleshopping 11:15 Râzi şi câştigi (R)
11:45 Click! Poftă bună! (R) 12:30
Teleshopping 13:00 Trăsniţi din
NATO (R) 13:30 Teleshopping 14:00
Focus 14:30 Schimb de mame (R)
16:30 Focus 17:00 Soţia perfectă (R)
18:00 Focus 19:00 Râzi şi câştigi
19:30 Iubiri Secrete 20:30 Declaraţie
de dragoste 22:30 Neam legat 23:00
Click! 00:00 O viata noua

07:00 Ştirile Kanal D
07:45 Asi - Împotriva
destinului 10:00
Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)

12:30 Ştirile Kanal D 13:30 Te vreau
lângă mine 16:45 Teo Show (R)
18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal
D 20:00 Tradarea 22:30 WOWBiz
00:30 Ştirile Kanal D (R) 01:45
Tradarea (R)

07:15 Cununa de
lacrimi (R) 08:15
Tânăr şi Neliniştit
(R) 09:30 Clona

(R) 10:45 Pasiune interzisă (R) 11:45
Pentru că te iubesc (R) 13:00 Culorile
iubirii (R) 14:30 Complicea (R)
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 (R) 01:00 Numai
iubirea

07:00 Food Safari
08:00 La distracţie cu
băieţii (R) 09:15 Nu-
i usor sa fii mireasa!
10:15 Reteta

dragostei 11:30 Burlăcița (R) 12:00
Aparenţe înşelătoare (R) 14:00 Iubiri
mondene – Legături periculoase
15:00 Să te prezint părinţilor 16:00
Regele hotelului 17:30 Mi-e dor de
tine 19:00 Împărăteasa Ki 20:30
Prodanca şi Reghe: Fascinați de
România 21:00 Atracţie riscantă
22:00 Dr. House 23:00 Downton
Abbey 00:00 Dr. House (R)

07:20 Aventuri în
Las Vegas 08:50
U n i v e r s i t a t e a
monştrilor 10:35 S-a

născut o stea 12:55 Cercul de foc 15:05
Pe urmele dinozaurilor 16:35 Pe
platourile de filmare 17:05 Un sărut
adevarat 18:55 Eu şi Marley: Căţeluşul
20:25 Joc riscant 22:00 Redacţia 23:00
Ray Donovan 00:00 Traficanții

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

Sport.ro 10:00 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora exactă
în sport 13:00 Ştiri Sport.ro 13:10 Ora
exactă în sport 14:00 Ştiri Sport.ro
14:10 Ora exactă în sport 15:00 Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în sport
17:00 Ştiri Sport.ro 17:10 Ora exactă
în sport 18:00 Ştiri Sport.ro 18:30
Spărgătorii de râs 19:30 Fight Night
"BanKOuri cu olteni" 21:00 Ştiri
Sport.ro 22:00 Wrestling WWE
Superstars 23:00 Anatomia răului
00:00 Ştiri Sport.ro

09:30 Snooker  10:30
Curling 13:00 Sărituri
cu schiurile 14:00
Patinaj artistic 15:00
Curling 18:00 Sărituri

cu schiurile 18:30 Fotbal -
EUROGOLURI 19:15 Snooker
20:45 Fotbal - Premier League  21:45
Fotbal - Premier League  00:00
Omnisport

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

15:00 Esențial 17:00 100 de minute
18:45  La Ordinea Zilei

07:00 România T V
News 7:00 08:00
România T V News
8:00 09:00 România
T V News 9:00
10:00 România T V

News 10:00 11:00 România TV
News 11:00 12:00 România TV
News 12:00 13:00 Romania TV
News 13:00 14:00 România TV
News 14:00 15:00 Romania TV
News 15:00 16:00 România TV
News 16:00 17:00 Dosar de
preşedinte 18:00 România T V
News 18:00 18:50 Ultima oră
20:00 Ora de vârf 22:00 Ediţie
specială 01:00 România T V
News 01:00

0 7 : 4 0
Supravieţuire în
doi - Fără aer
08:35 Escrocherii

adevărate 09:05 Escrocherii
adevărate 09:35 Linia de
producţie 10:00 Comoara din
container 10:30 Bagaje la
licitaţie - Omul care a luat foc
11:00 Maşini pe alese - G -
Wagen 12:00 Vase uriaşe –
Akamalik 13:00 James Woods -
Călătorie în viitor : Revoluţia
roboţilor 14:00 Nerecomandat
celor slabi de inimă -
Ciudăţenii ale naturii 15:00
Nerecomandat celor slabi de
inimă - Invenţii incredibile
16:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Geniile din
curtea casei 17:00 Licitaţia de
containere 17:30 Comoara din
container 18:00 Războiul
depozitelor - Canada - Marile
lăzi de speranțe 18:30
Vânătorii de licitaţii -  Ceva
voodoo 19:00 Cum se fabrică ?
- Automobile de vis : Maserati
Quattroporte 19:30 Cum se
fabrică ? 20:00 Supravieţuire în
doi 21:00 Test de supravieţuire
în doi 22:00 Dynamo - Cele
mai tari trucuri 23:00 Un
bărbat şi o femeie în sălbăticie
– Louisiana 00:00 Cele mai
înfricoşătoare lucruri din lume
- Curse aeriene 01:00 Războiul
depozitelor - Canada - Marile
lăzi de speranțe 01:25
Vânătorii de licitaţii
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Dimineaţa aveţi de alergat

pentru a rezolva câteva probleme ale
casei. Eforturile vă sunt încununate
de succes, inclusiv într-o chestiune fi-
nanciară. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Acum este momentul să vă
puneţi ideile în practică, mai ales că
beneficiaţi şi de ajutorul familiei.
Aveţi ocazia să faceţi transformări în
casă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunteţi hotărât să ieşiţi din
tipare şi începeţi o lucrare complexă,
la care vă gândiţi de mult. Puteţi să fa-
ceţi schimbări importante în casă.
RAC (22.06 - 22.07)

Se pare că aveţi problemele
de natură sentimentală şi nu este ex-
clus să deveniţi melancolic. Vă reco-
mandăm să nu îi neglijaţi pe cei mici. 
LEU (23.07 - 22.08)

Ţineţi neapărat să fiţi gos-
podar şi se pare că reuşiţi. Sunteţi
într-o formă fizică foarte bună şi aveţi
şanse să terminaţi tot ce vă propuneţi. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Dimineaţa simţiţi nevoia
să faceţi câteva schimbări prin casă şi
aveţi şanse să vă descurcaţi. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Ar fi bine să acordaţi mai
multă atenţie activităţilor casnice,
chiar dacă vă preocupă chestiunile de
afaceri. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

După-amiaza s-ar putea să
primiţi o veste proastă în legătură cu
o rudă şi să vă pregătiţi pentru o că-
lătorie. Situaţia nu este chiar atât de
gravă pe cât pare. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

În fine, aveţi resursele fi-
nanciare pentru a face în casă schim-
bările pe care le visaţi. Pentru aceasta,
trebuie să mergeţi la cumpărături îm-
preună cu partenerul de viaţă.
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

O rudă mai în vârstă din fa-
milie vă ajută financiar, însă încearcă
să vă impună ideile sale. Evitaţi o
ceartă care ar putea să afecteze rela-
ţiile de familie. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Sunteţi hotărât să vă ocu-
paţi mai mult de problemele casnice.
Dimineaţa aveţi ocazia să cumpăraţi
o casa la un preţ bun sau să faceţi un
schimb avantajos. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Dacă intenţionaţi să faceţi
schimbări în casă, acum este momen-
tul, pentru că vă puteţi baza pe ajuto-
rul celor din jur.

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 23.05 - Homeland: 
Reţeaua terorii
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VREMEA AZI 
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8
sursa: the

weather channel 8 10%  şanse de precipitaţii

Maxima: 8°C         Minima: -1°C

Umiditate: 75%

SC GORDIUS SRL angajează 
lucrător comercial 

pentru magazinul Cash&Carry de pe Bd. Closca nr.98.
CV-urile se depun la sediul societăţii : str.Careiului nr.162

sau pe fax : 0261877849 ori e-mail: office@gordiusfood.ro

Deschis recent în Pasajul Co-
posu din municipiul Satu
Mare, în locul fostului sediu

al Raiffeisen Bank, magazinul Com-
pas este locul în care găseşti tot ce
vrei în materie de birotică şi cadouri
pentru copii şi adulţi, la preţuri per-
fecte. 

Magazinul are o suprafaţă de
650 metri pătraţi, fiind bine organizat
pe mai multe sectoare. Astfel, în
funcţie de zonă se pot găsi produse de
papetărie, cărţi, rechizite, respectiv
jucării dintre cele mai interesante şi
spectaculoase. Din acest punct de
vedere, magazinul Compas este unic la
nivelul judeţului Satu Mare. Mai mult,
este prevăzut şi cu un loc de joacă pen-
tru copii, în timp ce părinţilor le este
destinat un loc special prevăzut cu fo-
tolii unde se pot delecta cu oferta

foarte bogată de cărţi, pe care mai apoi
le pot cumpăra la preţuri foarte bune.
Un alt motiv pentru care se poate alege
magazinul Compas este orarul de
funcţionare, care ţine cont de progra-
mul încărcat al sătmărenilor. Astfel,
magazinul este deschis de luni până
duminică între orele 9:00 – 21:00 pen-
tru ca orice persoană să poată să îşi
achiziţioneze tot ce doreşte, dar şi pen-
tru a le oferi copiilor momente de re-
laxare. “Atuurile noastre sunt
programul, suprafaţa şi oferta foarte
bogată a magazinului nostru. La noi
copiii pot să stea şi să se joace, nu stă
nimeni să îi grăbească pe clienţi. La noi
cei care doresc să citească pot să stea cât
timp vor ei, căci nu deranjează pe ni-
meni. Noi facem totul pentru ca cei are
ne calcă pragul să fie mulţumiţi şi
fericiţi”, a declarat reprezentantul mag-
azinului Compas, Alin Fărcaş.  

Compas, locul în care găseşti
tot ce vrei, la preţuri perfecte
8Deschis recent în Centrul Nou, magazinul Compas reprezintă
soluţia ideală pentru cei care vor cadouri sau articole de birotică

Elevii sătmăreni s-au
putut înscrie până vineri la Festi-
valul-concurs “Muzica inimii
mele” organizat de Şcoala de Arte
din Satu Mare. De azi nu se mai
acceptă fişele de înscriere. În
următoarea săptămână organiza-
torii vor analiza fişele de înscriere
şi vor face o preselecţie a celor care
şi-au manifestat dorinţa de a cânta
în cadrul festivalului pentru a de-
termina dacă elevii au respectat
condiţiile stipulate în regulamen-
tul de concurs.

Pot participa la concurs
câte doi solişti desemnaţi de profe-

sorii de muzică din orice şcoală
generală sau liceu din judeţul Satu
Mare, care vor participa la
preselecţia organizată în data de 27
noiembrie de la ora 17:00, la sediul
Şcolii de Arte Satu Mare, câte doi
solişti din fiecare Şcoală Populară
de Arte din ţară, câte doi solişti din
cadrul altor organizații sau
instituții de cultură. Fiecare solist
vocal va pregăti pentru concurs
două piese la alegere. Se va inter-
preta obligatoriu o piesă, iar a
doua, doar la solicitarea juriului.
Nu au dreptul să intre în concurs
câştigătorii trofeului din ediţiile

anterioare.
Evenimentul va avea loc

în zilele de 28 şi 29 noiembrie şi se
adresează cursanţilor Şcolilor de
Arte din țară şi din străinătate, pre-
cum şi tinerilor care frecventează
alte instituții şi organizații de
cultură.Pentru fiecare categorie de
concurenţi vor fi acordate câte trei
premii şi două menţiuni. Marele
premiu al festivalului va fi de 600
lei. Din juriu vor face parte doi
profesorii de muzică, un reprezen-
tant al Consiliului Local şi Tudor
Toduţ, finalist la X Factor. 

Alexandra Ardelean

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Chiar dacă e sluga lui
Castorică cel cu mintea ische-
mică, interlopul Roşeaţă trebuie
să dea socoteală pentru faptele
sale ilegale. Nu de alta, dar din
câte ştim noi, mai nou legea pe-
depseşte cămătăria. De asemenea,
chiar şi legislaţia internaţională
pedepseşte clonarea de carduri,
indiferent pe ce coclauri a fost co-
misă ea. Însă autorităţile se poartă
deosebit de delicat cu acest inter-
lop ratat. Se pare că şi acum sunt

speriate de Castorică, cel comple-
xat de dotarea sa extrem de ane-
mică. Ar trebui să dea socoteală şi
rozătorul delator. Nu de alta, dar
acesta are cunoştinţă de ilegalită-
ţile lui Roşeaţă cu mătreaţă. Ba
chiar mai mult, beneficiază de su-
mele câştigate de interlop, care îi
asigură transportul şi consumaţia
când e mare setea. Un asemenea
cuplu infracţional merită să fie
pusă pe fărşa şi să ajungă la o cură
dde arpacaş.

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

Castorică şi Roşeaţă, 
un cuplu de greaţă

Festivalul “Muzica inimii mele”, în faza 
de preselecţie
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