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Dincolo de justificatele
felicitări, aplauze şi
îmbrăţişări, în tabăra liberală

s-a instalat o stare de tensiune
beligerantă la doar câteva zile după
victoria lui Klaus Iohannis. Semn clar
că a început lupta pentru şefia partidu-
lui. 

Prima şedinţă la PNL după
câştigarea alegerilor prezidenţiale a
avut ce-i drept, un aer de sărbătoare,
dar în spatele calmului aparent deve-
nea evident că taberele se
repoziţionează. Pe surse a apărut
informaţia că PNL va avea un congres
în luna februarie: varianta este agreată
doar de tabăra lui Vasile Blaga. Suspi-
ciunea liberalilor este aceea că Vasile
Blaga vrea să îşi pregătească filialele
încât în urma unui Congres să fie ales
preşedinte al partidului, fără a mai fi
nevoit să împartă funcţia cu cineva
din vechiul PNL. 

Pe de altă parte, noul PNL a
stabilit să nu intre la guvernare decât
în eventualitatea în care s-ar organiza
alegeri anticipate. Dar scenariul este
puţin probabil, având în vedere că nici
liberalii, nici democrat-liberalii nu vor
să deconteze ceea ce ei numesc, fără ar-
gumente convingătoare, „eşecul Gu-
vernului Ponta”. De aceea, deşi PNL
doreşte să ia puterea, acest lucru s-ar
putea întâmpla cel mai târziu în 2016,
după alegerile parlamentare. 

continuare în pagina 2
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Consiliul Jude-
ţean va împărţi

peste 3.000 
de drapele

Kyo Inc a escrocat 
şi primari din 
Satu Mare
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Olimpia II Satu Mare a
câştigat greu, 2-1 restanţa de
duminică de la Cămin, şi a urcat pe
poziţia a 2-a a clasamentului în Liga
a 4 a de elită. Antrenorul „satelitului”,
Mircea Bolba, recunoaşte că succesul
de la Cămin a fost unul norocos şi că
un rezultat de egalitate era mai
echitabil.

„Nu am făcut un joc strălucit,
dar important e că am câştigat mai ales
că din echipa de bază i-am avut doar pe
Paul, Rus, Faur şi Ionescu. Am urcat pe
locul doi la finalul turului şi asta
contează acum” ne-a spus Mircea Bolba,
care a ţinut să-şi felicite elevii pentru par-
cursul bun din această toamnă.
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tânărul Cristian Ciocan,
originar din Certeze, care şi-a găsit
sfârşitul în data de 12 noiembrie
spânzurat într-o hală din capitala
Franţei, va fi înmormântat azi la
Paris. În ceea ce priveşte ipoteza unei
crime, variantă pe care merg şi
autorităţile franceze, în cercul de
suspecţi al posibililor criminali se află
şi fratele său geamăn.

Rudele tânărului decedat în
condiţii suspecte la Paris şi-ar fi dorit să-
l aducă pe Cristian Ciocan în ţară şi să-l
înmormânteze la Certeze, însă
posibilităţile financiare nu le-au permis
acest lucru, potrivit celor afirmate de unii
cetăţeni din Certeze. În aceste condiţii,
Cristian va fi înmormântat în unul din-
tre cimitirele din capitala Franţei. 
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LIGA A 4-A eLIte
Mircea Bolba: ”Sunt foarte mulţumit
de parcursul echipei!”

Certezeanul ucis la Paris, înmor-
mântat azi în capitala Franţei

portretul robot 
al ucigaşului cu glugă
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Instanţa supremă a
admis, ieri, să fie judecat pe fond
recursul în dosarul de incompati-
bilitate al lui Klaus Iohannis şi a
stabilit primul termen în 14 ian-
uarie, când vor fi citaţi Iohannis şi
un reprezentant al Agenţiei
Naţionale de Integritate. Decizia a
fost luată în cameră de consiliu, de
un complet format din trei
judecători, care au analizat admis-
ibilitatea în principiu a judecării în
recurs a dosarului în care primarul
Sibiului şi preşedintele ales al

României, Klaus Iohannis, a con-
testat raportul ANI în care se arăta
că acesta a fost în incompatibili-
tate în perioada în care a reprezen-
tat Primăria Sibiu în Adunările
Generale ale Acţionarilor de la
societăţile Apă Canal şi Pieţe. Re-
cursul a fost formulat de Agenţia
Naţională de Integritate, după ce
în septembrie 2013, Curtea de
Apel Alba-Iulia a admis
contestaţia lui Iohannis şi a dispus
anularea deciziei de incompatibil-
itate.

Incompatibilitatea lui Iohannis,
judecată pe 14 ianuarie
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Telefoane utile
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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

Miercuri, 26 noiembrie 2014
ziua 330 a anului

Motivarea e simpla. Pur si
simplu ii elimini pe cei
nemotivati. 

(Lou Holtz)

Soarele răsare la 7  şi 25 minute,
apune la 16 şi 40 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sfantul Stelian
Romano – catolic - Ss. Siriciu,
pp.; Leonard, pr.
Greco – catolic - Cuv. Alipie
Stâlpnicul; Sf. Nicon Metanoitul.

1940 - În închisoarea Jilava au
fost împușcați de legionari 64 de
foști demnitari ai regimului carlist
și participanți la represiunile
antilegionare.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT

IOAN RAŢIU

România a urcat 82 de
poziţii, până pe locul 52, în
clasamentul Paying Taxes 2015,
un raport realizat de PwC şi de
Banca Mondială care măsoară

uşurinţa plăţii taxelor în 189 de
economii din întreaga lume pen-
tru o companie de dimensiuni
medii. Anul trecut România se
afla pe poziţia 134 în clasamen-
tul Paying Taxes, iar în urmă cu
doi ani era pe locul 136.

Ascensiunea este
atribuită îmbună tăţirii sistemu-
lui de plată a taxelor prin
scăderea numărului de plăţi real-
izate într-un an şi reducerea
numărului de ore necesare pen-
tru achitarea impozitelor
datorită dezvoltării sistemului
electronic pentru companii.

Companiile din Româ-
nia trebuie să facă în prezent 14
plăţi de taxe pe parcursul unui
an, media europeană fiind de 12
plăţi pe an. Anul trecut o com-
panie făcea în fiecare an 39 de
plăţi către stat în contul taxelor
şi contribuţiilor, de trei ori mai
multe faţă de media UE.

Firmele alocă în prezent
159 de ore pentru calcularea
acestor taxe, completarea şi
depunerea declaraţiilor, în
scădere de la 200 de ore anul tre-
cut. Media europeană este de
176 de ore. „În prezent,
autorităţile fiscale sunt angajate
în procesul deosebit de impor-
tant de reformă a Agenţiei
Naţionale de Administrare
Fiscală, iar mediul de afaceri se
aşteaptă ca această reformă să
ducă la creşterea gradului de
colectare a veniturilor bugetare,
la combaterea evaziunii fiscale,
dar şi la îmbunătăţirea satisfacţiei
contribuabililor“, a declarat Mi-
haela Mitroi, liderul Departa-
mentului de Consultanţă Fiscală
şi Juridică la PwC România.

România a ajuns anul
acesta printre cele mai bine
clasate ţări din Europa Centrală
şi de Est în clasamentul Paying

Taxes, înaintea Poloniei (locul
87), Ungariei (88), Bulgariei
(89), Slovaciei (100) şi a Repub-
licii Cehe (119), dar rămâne în
urma ţărilor baltice (Letonia 24,
Estonia – 28, Lituania – 44), a
Croaţiei (36) şi a Sloveniei (42).

Raportul Paying Taxes
analizează uşurinţa plăţii taxelor
în 189 de economii din întreaga
lume prin luarea în calcul a trei
mari indicatori: rata totală de
impozitare, care măsoară pon-
derea taxelor şi contribuţiilor su-
portate de către o firmă ca
procent din profit, timpul nece-
sar conformării cu legislaţia
fiscală, adică numărul de ore pe
care le alocă firma în cauză pen-
tru a respecta obligaţiile de ra-
portare şi de plată a taxelor
impuse; şi numărul de plăţi pe
care trebuie să le facă o companie
pentru a-şi îndeplini obligaţiile
fiscale.
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Însă nici din acest punct de
vedere nu se poate vorbi despre una-
nimitate de puncte de vedere. O gru-
pare a liderilor liberali se grăbeşte,
având în vedere ca strategie formarea
unei noi majorităţi parlamentare care
să determine căderea Guvernului
Ponta, cât mai repede posibil.
Deocamdată Iohannis a precizat că
nu va accepta parlamentari din alte
partide care au părăsit PNL. Rămâne
de văzut, cu toate că şi Blaga s-a de-
clarat împotriva traseiştilor politici. 

Falia existentă în sânul lib-
eralilor mai are o confirmare de care
nu se poate face abstracţie. Secretarul
general al noului PNL, Marian Pe-
trache, i-a invitat la începutul
săptămânii trecute la o petrecere pe
preşedinţii filialelor liberale şi pe o
serie de parlamentari influenţi. A
participat şi Klaus Iohannis, dar nu
au fost invitaţi şi democraţi-liberalii.

Unul dintre subiectele discutate la
petrecere a fost componenţa viitoarei
echipe de consilieri ai lui Klaus Io-
hannis de la Palatul Cotroceni.
Numărul aspiranţilor s-a dovedit a fi
mare, prefigurând o concurenţă
acerbă, mai cu seamă că cei interesaţi
se aşteaptă ca Iohannis să îşi aducă la
Cotroceni o serie de colaboratori de
la Primăria Sibiu. În sfârşit, printre
numele vehiculate de liberalii  lui Io-
hannis pentru preluarea funcţiei de
co-preşedinte al PNL, care va
rămâne  vacantă după 22 decembrie
se numără, alături de Ludovic
Orban, senatorul Teodor Atanasiu şi
deputatul Dan Motreanu. 

Nu pledăm împotriva
competiţiei atunci când este corectă
şi pe bază de competenţă. Poate însă
că de data aceasta „dansul miresei” a
început totuşi prea devreme. Cu
riscurile de rigoare. 

Liberalii ascut săbiile 
urmare din pagina 1
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România a urcat 82 de poziţii în topul Paying
Taxes 2015

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ
Azi la ceai Dj Gaby se va ambiţiona
să cânte melodia "Bunica bate
toba", acompaniat de renumitul to-
bosar Cserey Csaba, care ne va da
detalii despre impresionantul show
de sâmbătă la care vor participa 30
de toboşari.

ORA ADEVĂRULUI 
Urmărește ”Ora Adevărului” și
astăzi, de la ora 18:00 şi fii parte
din viața sătmarului. O emisiune în
care şi tu poți participa alături de
invitații noștri la dezbaterea celor

mai importante subiecte ale zilei.

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
ZILELE ŞCOLII DE ARTĂ
MIRCEA DEAC- managerul
Şcolii de Arte din Satu Mare ne va
prezenta informaţii de ultimă oră
referitoare la ZILELE ŞCOLII DE
ARTE, care vor culmina în ziua de
vineri, 28 noiembrie, cu Festivalul
concurs internaţional de pop-rock
MUZICA INIMII MELE - ediţia
a VIII-a. Realizator: Dumitru
Ţimerman.
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Gazeta de Nord-Vest acordă 
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Kyo Inc a escrocat şi primari din Satu Mare
8 În calitate de patroni ai firmei Kyo Inc, Sergiu Băbăşan şi Răzvan Micul, pe lângă sutele de ţepe trase în toată
ţara, au reuşit să înşele şi câţiva primari din judeţul Satu Masre

Escrocheriilor cu pagina de
internet ale cuplului Ser-
giu Băbăşan- Răzvan

Micul au căzut victime nu doar
primării din judeţele Maramu-
reş, Bihor, Cluj şi Vaslui, ci şi câ-
teva primării din judeţul Satu
Mare. În numărul de azi vă pre-
zentăm cum au fost înşelaţi, prin
intermediul firmei Kyo Inc, pri-
marii din comunele Săcăşeni,
Agriş şi Andrid.

Continuarea escro-
cheriei, mai scumpă
decât renunţarea

Primarul comunei Săcă-
şeni, Ferencz Levente, şi-ar dori
ca din sumele achitate firmei
Kyo Inc, în baza unui contract
oneros, să plătească spitalizarea
foştilor patroni Sergiu Băbăşan
şi Răzvan Micul. “Prin 2008,
dacă nu mă înşel, a fost o reco-
mandare de la Consiliul Local ca
primăriile să-şi facă site-uri pen-
tru a nu încălca reglementările
privind transparenţa decizio-
nală. Am fost contactat de un re-
prezentant al firmei Kyo Inc, nu
mai ştiu care dintre ei, respectiv
dintre Băbăşan sau Micul. Însă
îmi amintesc că acesta a venit la
primărie însoţit de o tânără
foarte frumoasă. M-am uitat mai
mult la această tânără decât la
contractul pentru construcţie
site şi mentenanţă pe care l-am
semnat. Ulterior, au venit din
nou la primărie şi au făcut un site
nefuncţional. Înafară de antet, n-
am primit de fapt nimic. Nu ne-
au dat parole ca să-l putem
actualiza şi nici nu ni l-au actua-
lizat ei. Ca să scape de noi, au în-
ceput să ne ceară şi informaţii
clasificate, pe care nu aveam
dreptul să le furnizăm. A trecut
timpul, apoi ne-au dat în jude-

cată pentru că nu le-am plătit
facturile emise, deşi nu ne-au
prestat niciun serviciu. Când am
studiat mai atent contractul, am
realizat că e mai simplu să-l con-
tinuăm decât să-l întrerupem din
cauza penalităţilor. Dacă ar fi
după mine, aş folosi banii pe care
i-am plătit acestor escroci, adică
lui Băbăşan şi lui Micul, pentru a
le plăti spitalizarea. Este inaccep-
tabil ca asemenea escroci, care
acum se erijează în apărători ai
legalităţii, să umble liberi. Ar tre-
bui băgaţi la zdup pentru înşelă-
ciunile comise”, ne-a declarat
primarul Ferencz Levente.

Tentativă eşuată 
la Primăria Agriş

Primarul comunei Agriş a
fost înşelat de Sergiu Băbăşan, care
a susţinut că firma Kyo Inc este sin-
gura abilitată să facă site-uri pentru
administraţiile locale. “Nu mai ştiu
exact în ce an, Băbăşan a venit la
primărie şi mi-a arătat o Hotărâre
de Guvern privind transparenţa
decizională, spunându-mi că sun-
tem obligaţi să facem un site al ad-
ministraţiei publice cu firma lui,
Kyo Inc. Într-adevăr, ne-au făcut
site-ul, însă nu ne-au oferit găz-
duire şi nici nu ne-au dat parolele

pentru a-l actualiza. N-au venit să
întreţină site-ul, însă au tot emis
facturi. Normal că nu am plătit
pentru un serviciu nefectuat. Când
s-au adunat facturi de circa 1.000
de euro, dacă bine îmi aduc
aminte, Kyo Inc a dat în judecată
Primăria Agriş. În cele din urmă,
am câştigat procesul, astfel că n-a
mai trebuit să plătesc escrocilor de
la Kyo Inc acele facturi pentru
nimic. Întrucât nu am mai consi-
derat valabil contractul cu firma
lui Băbăşan, am făcut un nou site
cu o firmă serioasă de profil”, ne-a
declarat primarul Szabo Elek.

Pretenţii diminuate 
la Primăria Andrid

În acelaşi mod au acţionat

reprezentanţii Kyo Inc şi în cazul
Primăriei Andrid. “Am încheiat
contract cu firma Kyo Inc pentru
site-ul Primăriei Andrid. Ulterior,
ne-au dat în judecată încercând să
ne perceapă sume nejustificate, fac-
turate pentru servicii neexecutate.
Nu mai ţin minte despre ce sume a
fost vorba”, ne-a declarat primarul
comunei Andrid, Papp Tibor. In-
trarea în insolvenţă a firmei Kyo
Inc a fost de bun augur pentru
bugetul local al comunei. “În
cele din urmă, am plătit nişte
penalităţi de întârziere, însă nu
cât au cerut iniţial. Firma Kyo
Inc a intrat în insolvenţă, astfel
că am reuşit să rezolvăm pro-
blema pe cale amiabilă cu admi-
nistratorul special”, a adăugat
primarul Papp.

PAUL TAXI
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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  16.12.2014  de la ora 15:00  la
Cabinet Dr.Coica va consulta 
Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie
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 persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se face
cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
________________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

dr. Feciche Bogdan 
Medic specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se face
cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
În data de  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
consulta 

dr.  Costin  nicoleta 
Medic  Primar  neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între orele
11:00- 13:00,  va consulta 

dr.  Peter  Viorica

Medic   Primar  Psihiatrie
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În  fiecare  zi  de Marţi  şi  Joi   între  orele
14:00- 18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va
consulta 

dr.  niculescu  Gabriela
Medic  Primar  orl

Programări la tel: 0755.262.059
_______________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri  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 Trimitere
de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri
începând cu orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

szasz lorand

ESCROCI. Cuplul Sergiu Băbăşan-Răzvan Micul a dat ţepe şi în judeţul Satu Mare
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LA SATU MARE

Manifestări ample de Ziua Naţională
8 Sătmărenii vor avea parte de concerte folclorice, simfonice şi de muzică uşoară, precum şi de un foc de artificii

Depuneri de coroane, con-
certe folclorice, de muzică
simfonică şi muzică

uşoară, precum şi un foc de artificii
sunt o parte dintre surprizele
pregătite pentru sătmăreni de
autorităţile judeţene şi locale de
Ziua Naţională a României. Pro-
gramul manifestărilor organizate
cu această ocazie a fost prezentat
ieri în cadrul unei conferinţe de
presă de prefectul Eugeniu Avram,
preşedintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, vicepreşedintele
Mircea Govor, precum şi vicepri-
marul municipiului Satu Mare,
Radu Roca. 

Îndemn la unitate
În deschiderea întâlnirii cu

presa, prefectul Eugeniu Avram i-a
invitat pe toţi sătmărenii să participe
la manifestările organizate de Ziua
Naţională a României. “În calitate
de prefect al judeţului Satu Mare, îi
invit pe toţi cetăţenii judeţului nos-
tru să participe la manifestările orga-
nizate de Instituţia Prefectului,
Consiliul Judeţean şi Primăria mu-
nicipiului Satu Mare. Ne dorim să
sărbătorim Ziua Naţională a
României împreună, participând la
toate activităţile incluse în agenda
zilei de 1 Decembrie. În speranţa că
vom fi în număr cât mai mare, vă
mulţumesc, dragi sătmăreni!” a de-
clarat prefectul Eugeniu Avram.
Totodată, reprezentantul Guvernului
în teritoriu i-a îndemnat pe sătmăreni
ca de 1 Decembrie să arboreze tricol-
orul şi să fie mândri că sunt români.

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, i-a îndemnat
pe sătmăreni să sărbătorească
împreună cu autorităţile Ziua
Naţională a României. “Vă aşteptăm

pe toţi sătmărenii să sărbătorim
împreună această frumoasă zi, să fim
uniţi toţi cei care simţim româneşte,
să arătăm că iubim România”, a mai
spus Adrian Ştef.

La rândul său,
vicepreşedintele Mircea Govor a
arătat că Ziua Naţională a României
este cea mai importantă zi pentru
români, iar programul pregătit pen-
tru 1 Decembrie este adecvat acestei
sărbători. “Este un program dedicat
tuturor sătmărenilor”, a mai spus
Govor. De asemenea, viceprimarul
Radu Roca şi-a exprimat dorinţa ca
sărbătoarea să se defăşoare în cele mai
bune condiţii. 

Depuneri de coroane,
spectacole şi artificii

Manifestările dedicate
Zilei Naţionale a României, care se
vor desfăşura luni, 1 Decembrie,
vor debuta la ora 9.45 cu depuneri
de coroane la busturile lui Mihai
Viteazu, Corneliu Coposu, I.C.
Brătianu şi Iuliu Maniu. În jurul
orei 11.30 va fi sfinţită noua troiţă
ridicată în memoria eroilor români
aflată în imediata vecinătate a bus-
tului lui Iuliu Maniu. 

La ora 12.00 va avea loc
ceremonialul oficial, depuneri de
flori şi paradă militară la statuia lui

Vasile Lucaciu, moment urmat de
un recital susţinut de Corul
Bărbătesc din Finteuşu Mare.

Programul artistic va în-
cepe de la ora 13.00 la scena
amenajată în Piaţa 25 Octombrie
cu un recital susţinut de cunoscuta
interpretă de muzică populară Veta
Biriş. În continuare, pe scenă vor
urca Marius Ciprian Pop, Petrică
Mureşan, Maria Petca Poptean,
Georgiana Marina, Nicolae
Mureşan, Ioan Dordoi şi Felix
Galan, Florentina şi Petre Giurgi,
Ansamblul Cununiţa şi Cununiţa
Năzdrăvană, Trupa Harp şi Park
Folk Grup. 

De la ora 19.00 va avea loc
un super concert marca Talisman,
iar programul artistic de la scenă se
va încheia cu un foc de artificii. Tot
în seara zilei de 1 Decembrie, la
Filarmonica “Dinu Lipatti”, de la
ora 19.00 va avea loc un concert
simfonic cu intrare liberă. De
asemenea, vor fi distribuite
sătmărenilor aflaţi în Piaţa 25
Octombrie şi circa 2.000 de
porţii de cârnaţi cu fasole.

Manifestări de Ziua
Naţională a României vor fi or-
ganizate în toate unităţile ad-
ministrativ teritoriale ale
judeţului Satu Mare. 

FLORIN DURA

SĂRBĂTOARE. Autorităţile sătmărene au pregătit un program deosebit de 1 Decembrie

Secția română a Teatrului de
Nord reia în această săptămână specta-
colele pentru copii și elevi de gimnaziu,
”Jos Masca!” și ”Amintiri din copilărie”.
La aceste spectacole sunt invitaţi să ia
parte toți copiii și elevii şcolilor din
municipiul Satu Mare.

Astfel, mâine, la Sala Studio a
Teatrului, de la ora 19.00, Vlad Chico își
reia one man show-ul ”Ultimul lepros”,
adaptare după Vlad Zografi. Preţul de in-
trare pentru adulţi este de 15 lei, iar pen-
tru elevi 12 lei.

Duminică 30 noiembrie, la Casa
de Cultură, de la ora 19.00, se joacă a treia
reprezentație a celei mai recente premiere
intitulată ”Inimă de câine” după Mihail
Bulgakov în regia lui Cristian Ioan. Spec-
tacolul descrie avatarul, metamorfoza chi-
nuitoare care intervine în evoluția unui
blând cățeluș maidanez din Moscova,
după ce a fost supus unui transplant de
hipofiză de la o ființă umană - numai că
această experiență de translație spre
umanizare se dovedește a fi un eșec, per-
sonajul devenind un individ violent și im-
previzibil, de cea mai joasă speță. La acest
spectacol este valabil abonamentul Nico-

lae Savinescu”, iar preţul unui bilet este de
20 lei iar pentru elevi, studenţi şi pension-
ari – 15 lei.  

De asemenea, vineri, sâmbătă și
duminică Teatrul de Nord găzduiește fes-
tivalul de teatru organizat de asociația
SamStudia având ca titlu “RestArt&Mu-
sicFestival” şi care își propune să sprijine

și să promoveze inițiative ale tinerilor
artiști. Sătmărenii sunt invitaţi să ia parte
la o serie de spectacole de teatru realizate
de studenți și tineri absolvenți ai Facultății
de Teatru și Televiziune, din cadrul
Universității Babeș-Bolyai. Spectacolele
au loc la Sala Studio a Teatrului de Nord.

Florin Dura

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Satu Mare prezintă oferta de locuri de muncă  a
companiei de transport aerian Ryanair Irlanda, însoțitori
de zbor și stewarzi. Experiența în domeniu nu este
necesară, aplicanții selectați după interviu vor face un
curs organizat de angajator pentru care există mai multe
variante de plata. Astfel, se plătește 299 euro înainte de
începerea cursului, iar restul până la suma de 2.649 euro
după terminarea acestuia, iar dacă nu se termină cursul
cu succes nu se plăteste nimic. A doua variantă este plata
sumei de 2.049 euro înainte de începerea cursului.
Aplicanții care termină cursul cu success primesc o primă
de 1.200 de euro, prima pe care nu o returnează dacă
mențin contractul de muncă cel putin un an.

Aplicanții trebuie să aibă înălțimea cuprinsă
între 1,57 și 1,85 m, trebuie să știe să înoate bine și să
dețină pașaport valabil, să fie pregătiți să facă față unor
situații/persoane solicitante. Cei care doresc să devină
însoţitori de zbor trebuie să aibă o personalitate deschisă
și prietenoasă cu ceilalți şi să cunoască limba engleză scris
și vorbit fluent.

Cei care vor ajunge să zboare ca însoţitori de
zbor şi stewarzi vor lucra în cicluri ( 5 zile lucru, 2 zile
libere) o săptămână în primul schimb și o săptămână în
schimbul următor, oferindu-li-se astfel un program flex-
ibil, viața socială deosebită, călătorii și oportunități re-
marcabile de promovare. Salariul net lunar este cuprins
între 1.000 si 1.400 de euro.

Florin Dura

Spectacole maraton la Teatrul de Nord
8 Până la finele acestei săptămâni, secţia română a Teatrului va prezenta o serie de spectacole pentru
copii şi adulţi

Se caută însoțitori de zbor
și stewarzi pentru Irlanda
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Portretul robot al criminalului, făcut public
de anchetatori
8 Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a dat publicităţii portretul robot al ucigaşului actriţei Gabriela Dorgai

Portretul robot al suspectului
de crimă în cazul morţii
actriţei Gabriela Dorgai,

ucisă și violată pe malul Someșului,
a fost dat ieri publicităţii de Par-
chetul de pe lângă Tribunalul Satu
Mare. Potrivit anchetatorilor, au-
torul a fost observat în semiîn-
tuneric, de la o distanță de
aproximativ 50 m, de către martori
pe baza descrierii cărora a fost în-
tocmit portretul robot. 

Criminalul: tânăr,
înalt şi bine făcut

Potrivit comunicatului de
presă al Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Satu Mare, criminalul are
vârsta de aproximativ 30- 35 de ani
şi înălţimea de circa 1,8 m. Celelalte
semnalmente ale criminalului comu-
nicate de procurori sunt: constituție
corporală normală cu umeri lați şi
pumnii mari; tenul pielii normal,
forma feței triunghiulară(alungită),
scobit în obraji; urechile mari şi
puțin depărtate; părul de culoare
închisă tuns mai scurt pe părțile lat-
erale şi cu linia de inserție a părului
pe frunte în V sau circulară în sus;
ochi mari cu sprâncenele arcuite şi
groase; posibil cu nasul mare şi cu
vârful ascuțit; îmbrăcat cu o jachetă
de culoare închisă şi pantaloni de
jeans de culoare deschisă.

Sătmărenii care pot da
relaţii sunt rugaţi să sune la Poliţie.
“Apelăm la sprijinul cetăţenilor, asig-
urându-i că fiecare apel va fi tratat cu
maximă seriozitate”, se mai arată în
comunicatul de presă care a însoţit
portretul robot.

Tragedia care 
a zguduit Sătmarul

Reamintim cititorilor
noştri că duminică, 9 noiembrie,

sătmăreanca Gabriela Dorgai, în
vârstă de 41 de ani, mamă a unei fete
de 17 ani şi actriţă la Secţia română
a Teatrului de Nord Satu Mare, a
fost omorâtă şi violată în centrul
municipiului Satu Mare. Tragedia s-
a produs, cel mai probabil, în jurul
orei 22.00, atunci când unul sau mai
mulţi autori au tras-o efectiv de pe
dig, au dezbrăcat-o şi au omorât-o
pe actriţă pe malul Someşului. Prim-
procurorul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Satu Mare, Marinela
Pop, a confirmat infracţiunea de
omor, dar nu a dat mai multe detalii,
ancheta fiind în plină desfăşurare.
Cert este faptul că scopul

infracţiunii a fost de la bun început
cel de viol şi crimă, în condiţiile în
care poşeta, în care se aflau bani şi
alte bunuri, a rămas intactă.
Revoltător este faptul că mai mulţi
martori, care au trecut prin zonă în
momentul comiterii crimei, nu au
intervenit şi nici nu au sesizat
Poliţia.

În noaptea următoare, o
altă femeie a fost atacată de un
bărbat de 40 de ani, cu glugă pe cap
şi cu rucsac pe spate. Individul a fost
înregistrat de camerele video în timp
ce încerca să sugrume o femeie, în
vârstă de 55 de ani. Totul s-a întâm-
plat la capul Podului Decebal, în

apropierea sediului Direcţiei Gen-
erale a Finanţelor Publice Satu
Mare. Femeia a scăpat cu viaţă după
ce i-a dat în cap agresorului cu o
ladă, individul fugind pe mijlocul
podului.

Psihoza criminalului
cu glugă

Uciderea cu sânge rece a
actriţei Gabriela Dorgai şi agresarea
unei alte femei la o zi distanţă în
apropierea sediului Direcţiei Gen-
erale au Finanţelor Publice Satu
Mare a dat naştere unei adevărate
psihoze, care a depăşit deja limitele

municipiului Satu Mare. Întrucât
anchetatorii n-au reuşit încă să-l
identifice pe criminal, zvonurile au
început să circule cu repeziciune. În
fiecare zi au apărut şi apar în contin-
uare zvonuri alarmiste legate de
agresarea unor sătmărence, respectiv
de găsirea unor cadavre în cele mai
diverse zone ale oraşului. Aceste
zvonuri se propagă cu repeziciune
printre sătmăreni, fiind prezentate
mai departe ca fiind fapte reale.
Îngrijorător este faptul că astfel de
zvonuri privind agresarea şi chiar
uciderea unor femei  s-au răspândit
în ultima perioadă şi în municipiul
Carei.

SZASZ LORAND

WANTED. Portretul robot al criminalului întocmit de anchetatori

O sătmăreancă s-a prezentat ieri la au-
dienţele de la Prefectură, solicitând ajutor pen-
tru mama sa care, din cauza unor greşeli făcute
în urmă cu circa 30 de ani din partea unor
funcţionari riscă să nu îşi primească pensia. Po-
trivit celor afirmate de Florilena Gavriş, mama
sa, Cornelia Vereş, ar fi lucrat în perioada
1985-1990 la CAP Lipău, iar anii respectiv de
muncă ar fi necesari la dosarul de pensie al
acesteia, care acum a ajuns la vârsta de 63 de
ani. Doar că nici în arhiva CAP Lipău, nici în
cea a Primăriei Culciu, mama Florilenei nu fi-
gura cu acest nume, acesta fiind şi motivul pen-
tru care, neavând minimul necesar de ani
lucraţi, femeia riscă să rămână fără pensie. De-
geaba s-a prezentat în instanţă cu martori care
să confirme că Cornelia Vereş a lucrat la CAP,
judecătorii nu i-au dat câştig de cauză. 

Florilena Gavriş a mai arătat că la
Casa Judeţeană de Pensii există un dosar pe nu-
mele Cornelia Vereş, cu acelaşi an de naştere,
din aceeaşi localitate, doar că ziua şi luna de
naştere trecute în acte diferă faţă de cele reale,
iar angajaţii instituţiei nu pot întocmi dosarul
de pensie. 

După o discuţie telefonică avută cu
secretarul Primăriei Culciu, prefectul Eugeniu

Avram a cerut ca, dacă legea permite, şi după
verificarea documentelor din perioada respec-
tivă, Primăria Culciu să-i elibereze fiicei o ade-
verinţă care să ateste faptul că mama, Cornelia
Vereş, a lucrat cei 5 ani la CAP Lipău. Apoi,
după ce va obţine această adeverinţă, Florilena
Gavriş a fost îndrumată spre Casa Judeţeană de

Pensii pentru a continua demersurile astfel
încât mama sa să beneficieze de pensie. 

La audienţele de ieri de la Prefectură
nu au lipsit probleme de fond funciar, multe
dintre acestea nefiind în atribuţiile acestei in-
stituţii, dar şi o serie de probleme personale. 

Florin Dura

Sute de profesori,la pro-
gramele de perfecţionare

În anul şcolar 2014-2015, la nivelul
judeţului Satu Mare, 448 de cadre didactice
sunt înscrise în programe de perfecţionare
pentru obţinerea de grade didactice. Dintre
aceştia, 135 sunt pentru gradul I - sesiunea
2017, 114 pentru gradul II – sesiunea 2016
iar 
199 pentru obţinerea definitivării în
învăţământ – sesiunea 2015. Pentru
susţinerea examenelor de obţinere a gradelor
didactice, sunt înscrise cadrele didactice cal-
ificate care îndeplinesc condiţiile prevăute de
metodologia privind formarea continuă a per-
sonalului din învăţământul preuniversitar.

Formarea continuă a personalului
didactic se realizează prin programe şi
activităţi de perfecţionare a pregătirii
ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, prin
cursuri şi susţinerea examenelor de obţinere a
gradelor didactice, programe de conversie
profesională. Obţinerea gradelor didactice
semnifică dobândirea de către cadrele didac-
tice a unui plus de profesionalizare, punând
în evidenţă valoarea adăugată achiziţionată de
aceştia. 

Florin Dura

La Prefectură, în căutarea dreptăţii pentru mama sa
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La fel ca şi în anii precedenţi,
Consiliul Judeţean a început
să împartă sătmărenilor

drapele pentru Ziua Naţională a
României, pentru a-l arbora la
domiciliu. Pe Palatul Administra-
tiv va fi arborat din nou drapelul,
mashul în tricolor, au anunţat ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă,
preşedintele Adrian Ştef şi
vicepreşedintele Mircea Govor.

Preşedintele Adrian Ştef a
declarat că numărul drapelelor arbo-
rate de Ziua Naţională creşte de la an
la an. “Ne-am dori ca toţi sătmărenii
să aibă drapelul în inimi. Pentru asta
am demarat acţiunea. Să ştiţi că am
observat de fiecare dată, în fiecare an
de 1 Decembrie, sunt tot mai multe
drapele arborate în oraş şi în judeţ.
Eu zic că aşa este frumos, aşa este
corect , onest şi loial faţă de ţara
noastră, să respectăm insemnele
naţionale.  Că vorbim de drapel, de
stemă, de Ziua Imnului, de Ziua
Drapelului, Consiliul Judeţean le
finanţează întrucât considerăm că
este important ca tinerii noştri să
crească în această educaţie, să ne
respectăm ţara, să ne respectăm nea-
mul, să ne respectăm înaintaşii
noştri, să ne respectăm însemnele
naţionale. Drapelele vor putea fi
ridicate de la Consiliul Judeţean”, a
declarat preşedintele Ştef.

Vicepreşedintele Mircea

Govor a dat asigurări că vor fi sufi-
ciente steaguri pentru toţi
sătmărenii doritori să-l arboreze
acasă. “Pentru Consiliul Judeţean şi
pentru toţi locuitorii judeţului nos-
tru, ziua de 1 Decembrie este cea
mai importantă din viaţa noastră. E
Ziua Naţională a României şi mi se
pare normal să o cinstim aşa cum se
cuvine, cum de altfel am făcut-o în

fiecare an de când suntem la conduc-
erea Consiliului Judeţean. Acest
obieci de suflet cu steagul mi se
pare o iniţiativă foarte bună, foarte
frumoasă şi sunt ferm convins că o
să epuizăm în cel mai scurt timp
toate steagurile. Aşa a fost şi în
anii trecuţi. Anul acesta încercăm
să facem în aşa fel încât să nici nu
se observe că este stoc limitat, o să

facem cât o să fie cererea”, a de-
clarat vicepreşedintele Mircea
Govor.

Drapelele pot fi ridicate
de la cabinetul preşedintelui Ştef şi
al vicepreşedintelui Govor. Au fost
comandate 3.000 de drapele, însă
vor fi comandate chiar şi 10.000
dacă există cereri, a declarat
vicepreşedintele Mircea Govor.

SZASZ LORAND

Consiliul Judeţean va împărţi 
sătmărenilor peste 3.000 de drapele

GEST. Consiliul Judeţean continuă tradiţia împărţirii de steaguri de Ziua Naţională

Sub auspiciile Prefecturii
Satu Mare, al Consiliului Județean
Satu Mare, al Muzeului Județean
Satu Mare și a Primăriei Comunei
Racşa, mâine, de la ora 15.00,  va
avea loc lansarea volumului
”Permanență și continuitate
românească în Ardeal”, semnată de
Ioan Corneanu și Vasile Moiş.

Evenimentul va avea loc în sala de
festivităţi a Muzeului Județean Satu
Mare - B-dul Vasile Lucaciu nr.21. În
încheierea manifestării, care face
parte din seria de evenimente închi-
nate Zilei Naţionale a Românei - 1
Decembrie, autorii volumului vor
acorda autografe.

Bogdan Tulbure

Lansare de carte la Muzeul Judeţean
Pentru a marca Ziua

Națională a României, Biblioteca
Județeană organizează vineri, 28 noiem-
brie, evenimentul intitulat sugestiv
“România, te iubesc!”. Evenimentul se
va derula în parteneriat cu o serie de
instituții de învățământ din municipiul
Satu Mare, cu începere de la ora 12.00,
în Sala de lectură “Gheorghe Bulgăr”.

Principalele obiective ale
activității vizează cultivarea sentimen-
tului de apartenență la ţară și națiune,
promovarea simbolurilor naționale
(Imn, Drapel, Stemă), stimularea unei
atitudini pozitive faţă de simbolurile
naționale și perceperea bibliotecii de
către participanți ca spaţiu al dialogului
şi al afirmării. “Fiecare naţiune, fiecare
ţară din constelaţia politică a lumii îşi
are propriile momente de strălucire
istorică pe care le rememorează ca ele-
mente de reper şi idealuri sacre din
generaţie în generaţie. Națiunea română
a sfinţit în calendarul propriu ziua când
toţi membrii ei au devenit cetăţeni ai
aceleiaşi ţări, după o dezbinare seculară.
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne
pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale este opera
istorică a întregii naţiuni române.
Aceasta este, pe scurt, lecția de istorie pe
care dorim să o transmitem
participanților la evenimentul “Româ-
nia, te iubesc!”., a declarat directorul in-
terimar al Bibliotecii Județene Satu
Mare, Lacrima Istrăuan.

Evenimentul organizat de
Biblioteca Județeană este susținut de
Consiliul Județean Satu Mare prin
oferirea  de steaguri tricolore tuturor
participanților, pentru a fi arborate la

data de 1 Decembrie – Ziua Națională
a României. “Considerăm că cel mai
potrivit dar pentru români, de ziua lor,
este cel mai frumos simbol al națiunii,
și anume steagul tricolor”, a mai de-
clarat Lacrima Istrăuan.

La eveniment sunt invitați să

participe reprezentanți ai instituțiilor
administrației publice județene și lo-
cale, ai instituțiilor de învățământ din
sistemul public și ai instituțiilor de
cultură, partenerii media, publicul
larg. 

Bogdan Tulbure

România, te iubesc!, la Biblioteca Judeţeană

Daruri pentru vârst-
nici confecţionate 
de tineri

Peste 150 de elevi
sătmăreni s-au înscris pe lista Cen-
trului Sf. Paul al Organizației Car-
itas a Diecezei Satu Mare pentru a
putea participa la acțiunea „Un
zâmbet fermecat pentru persoane
vârstnice”. Voluntarii, dornici să
facă o surpriză frumoasă per-
soanelor în vârstă în pragul
sărbătorilor de iarnă, participă în
perioada 24-28 noiembrie, zilnic
între orele 14:00-17:00, la Centrul
„Sf. Paul”, la o activitate de
confecționare de mici cadouri sim-
bolice. Acțiunea este organizată cu
ocazia Zilei Internaţionale a Volun-
tarilor și are scopul de a oferi clipe
frumoase și bucurie atât tinerilor
cât și persoanelor de vârsta a treia.

După confecționarea
cadourilor, voluntarii vor înmâna
aceste daruri personal unor per-
soane în vârstă. Pe 4 decembrie vol-
untarii vor putea să-și
împărtășească experiențele în
cadrul unei mici festivități.

Bogdan Tulbure

Un tânăr din Domăneşti a
fost suprins de poliţiştii rutieri
sătmăreni în timp ce conduce ape
drumurile publice un tractor fără a
avea permis de conducere de nicio
categorie. Astfel, luni, în jurul orei
16.15, poliţiştii  din cadrul Secţiei
Carei au identificat în trafic, pe DJ
195 C, la ieşire din localitatea
Domăneşti, un bărbat în vârstă de
26 de ani, care conducea un tractor.
În urma controlului efectuat s-a sta-
bilit că Alexandru V. nu deţinea per-
mis de conducere. În acest caz se

efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui autove-
hicul de către o persoană care nu
posedă permis de conducere .

De asemenea, în cadrul
acţiunilor desfăşurate  luni  pe raza
municipiului şi a  judeţului Satu
Mare  pentru reducerea riscului ru-
tier şi pentru prevenirea eveni-
mentelor  rutiere au fost  aplicate
148 contravenţii în valoare de
14.600 lei.

Robert Marcus

Tractorist la volan, fără permis 
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În fiecare zi în România se
înregistrează zeci de cazuri de
violenţă fizică sau

emoţională. La nivelul judeţului
Satu Mare numărul acestor cazuri
râmân în mare parte necunos-
cute, deoarece victimele nu au cu-
rajul şi forţa necesară de a-i
denunţa pe agresori. Pentru
conştientizarea schimbării aces-
tor atitudini Rețeaua locală de
acțiune împotriva violenței în
familie Satu Mare organizează o
campanie pentru susținerea fe-
meilor agresate în familie.

Marş organizat 
la Negreşti Oaş

Violenţa domestică face
victime în fiecare zi şi reprezintă o
încălcare gravă a drepturilor omu-
lui. În contextul în care victimele nu
ştiu cum pot să ia măsuri împotriva
agresorilor sau nu au curajul să facă
asta, autorităţile locale vin în spri-
jinul lor printr-o campanie de
conştientizare şi prevenire a
violenţei împotriva femeii. În
această perioadă se vor organiza mai
multe activităţi ce au rolul de a in-
forma publicul despre amploarea pe
care fenomenul violenţei domestice
l-a luat în ultimii ani de zile. Prima
dintre ele a avut loc chiar la Negreşti
Oaş, unde ieri a avut loc un marş la

care au participat elevii de la Liceul
Teoretic din localitate şi elevii de la
Grupul Şcolar “Ioniţă G. Andron”.
Mihaela Bonea, şef serviciu din
cadrul Direcţiei Generale pentru
Protecţia Copilului Satu Mare, s-a
declarat mulţumită de receptivi-
tatea negreştenilor. “Am participat
la un marş alături de zeci de elevi
negreşteni care au confecţionat
pancarde şi materiale cu mesaje îm-
potriva violenţei domestice. Am or-
ganizat pentru a doua oară marşul
la Negreşti şi anul acesta ni s-au
alăturat chiar şi cetăţenii de pe
stradă”, a declarat Mihaela Bonea.

Centru pentru persoanele
agresate

Rețeaua locală de acțiune
împotriva violenței în familie Satu
Mare a fost constituită la iniţiativa
Serviciului Public de Asistenţă
Socială (SPAS) Satu Mare, care prin
legislaţia existentă oferă sprijin şi
consiliere victimelor care se decid se
îi denunţe pe agresori. Cu toate că
există un Centru Social de Urgenţă
pentru gâzduirea femeilor agresate
şi nu numai, acesta nu face faţă mul-
tiplelor solicitări. Anul acesta Ser-
viciul Public de Asistenţă Socială
Satu Mare a întocmit un proiect
finanţat prin fonduri norvegiene
pentru construirea unui centru pen-
tru asistarea persoanelor agresate.
Gabriela Silaghi, asistent social în

cadrul SPAS, ne-a mărturisit că per-
soanele care nu au unde să meargă
sau la cine să apeleze pot primi în-
grijire la Centrul Social de Urgenţă,
însă pentru o perioadă determinată
de timp. “La nivelul judeţului Satu
Mare nu există încă un centru spe-
cializat pentru persoanele agresate.
Deocamdată noi le putem oferi
găzduire la Centrul Social de
Urgenţă şi consiliere psihologică,
dar uneori nu este de ajuns. În acest
context SPAS doreşte imple-
mentarea unui proiect prin care să
fie construit un centru specializat
prin care să oferim toat sprijinul de
care aceste persoane au nevoie”, a
declarat asistentul social.

Aproape 50 de adăposturi
în ţară

La nivel național, există 47
adăposturi publice şi private pe care
victimele le pot accesa în aşteptarea
ordinului de protecție, iar în inter-
valul 2010-2012, peste 2500 de
femei au ocupat cele 590 de locuri
existente în aceste adăposturi, du-
rata medie de şedere variind între
77 şi 160 de zile. Cu toate acestea,
studiile arată că majoritatea
cazurilor de violenţă cu care femeile
se confrunta acasă, pe stradă, la
muncă şi în alte spaţii continuă să
rămână sub tăcere deoarece vic-
timele nu iau atitudine împotriva
agresorilor.

Violenţa domestică ia amploare
la Satu Mare
8 La nivelul judeţului nostru va fi organizată o campanie de
conştientizare şi prevenire a violenţei împotriva femeii

AlexAndrA ArdeleAn

Noutate pentru mu-
nicipiul Satu Mare. În perioada
13-14 decembrie, la un centru
comercial din oraş va avea loc
primul târg expoziţional dedicat
în principal părinţilor, copiilor
sau viitorilor părinţi. Târgul îşi
propune să creeze un cadrul de
întâlnire între firmele din dome-
niul serviciilor şi produselor
pentru cei mici. Aici sunt incluse
pentru început serviciile de care

viitorii sau proaspeții părinți au
nevoie la organizarea botezului:
foto/video, muzică, cofetării,
decoruri. Părinţii vor putea să
participe la o serie de simpo-
zioane pe tema îngrijirii şi creş-
terii copilului, în timp ce copiii
îşi vor putea petrece timpul în
spaţiile de joacă instalate în inte-
riorul centrului comercial. Pen-
tru că este chiar perioada
sărbătorilor de iarnă, cei mici

vor avea ocazia să îi înmâneze
scrisorile şi să îşi facă o poză cu
Moş Crăciun. În cele două zile,
organizatorii au pregătit şi o pre-
zentare de modă unde modele
vor fi copiii. Târgul expoziţional
se adresează tuturor familiilor cu
copii, dar şi viitoarelor mămici,
dornice să afle informaţii legate
de produsele şi serviciile adre-
sate special lor.

Alexandra Ardelean

Târg pentru copiii sătmăreni
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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  

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL
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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 

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

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

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTALON DESERT GRATUIT!
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olimpia II Satu Mare a
câştigat greu, 2-1, restanţa
de duminică de la Cămin şi

a urcat pe poziţia a 2-a a clasamen-
tului în liga a 4-a de elită.

Antrenorul „satelitului”,
Mircea Bolba recunoaşte că succesul de
la Cămin a fost unul norocos şi că un
rezultat de egalitate era mai echitabil.

„Nu am făcut un joc
strălucit, dar important e că am
câştigat mai ales că din echipa de bază
i-am avut doar pe Paul, Rus, Faur şi
Ionescu. Am urcat pe locul doi la fi-
nalul turului şi asta contează acum”
ne-a spus Mircea Bolba, care a ţinut
să-şi felicite elevii pentru parcursul
bun din această toamnă.

“Trebuie să recunosc că sunt
foarte mulţumit de echipă. Îi felicit pe
copii. Au muncit mult, au crescut în
valoare şi asta se vede. Sunt convins că
2-3 dintre ei vor ajunge sus de tot în
fotbal dacă vor continua cu aceeaşi
seriozitate “, a mai adăugat Bolba.

În privinţa obiectivului
echipei, tehnicianul satelitului
recunoaşte că şi-ar dori să câştige Liga
a 4-a de elită dar în acelaşi timp e
conştient că cel mai important ar fi
ca o parte din aceşti jucători să
ajungă la prima echipă.

„Rămâne de văzut ce se va
dori la iarnă la prima echipă. S-ar
putea ca o parte din jucătorii de la
satelit să fie cooptaţi în lotul de la liga
a 2-a. Dar şi aşa trebuie să credem în
şansa noastră. Campionatul nu e
jucat“, a mai spsu Mircea Bolba.

Olimpia mai are de jucat o
restanţă, cu Cetate Ardud, meciul
însă se va disputa anul viitor conform
unor surse din cadrul AJF Satu
Mare.

“Dacă nu pierdeam la masa
verde cu Doba, acum eram, teoretic,
la un punct în spatele Oarului.
Oricum campionatul se joacă şi sunt
convins că în retur vor mai fi sur-
prize”, a încheiat Mircea Bolba.

De remarcat că pe lângă
Mircea Bolba din stafful tehnic de la
Olimpia II mai fac parte Cristian
Popa şi Mihai Sabău.

FlorIn Mureşan

LIGA A 4-A ELITE

Mircea Bolba:”Sunt foarte
mulţumit de parcursul echipei!”
8Satelitul Olimpiei încheie anul pe locul doi

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

În week-end, la Micula,
profesorul Iuliu Şandor a organi-
zat în sala de sport Cupa Turul la
fotbal junior, pentru două cate-
gorii de vârstă, 2002 şi 2005. Pe
lângă formaţia gazdă au mai par-
ticipat echipe din Domăneşti,
Turţ, Turulung, Cămin şi
Porumbeşti.

La categoria 2005, după
meciurile din faza grupelor, în
semifinale echipa din Turţ a în-
vins cu 3-0 Porumbeştiul, iar Mic-
ula a trecut după loviturile de

departajare cu 2-1 de Domăneşti.
Astfel, în finală Turţul şi Micula
au remizat 2-2, iar miculenii s-au
impus din nou după loviturile de
departajare.

La categoria de vârstă
2002, în semifinale s-au duelat
Cămin cu Turulung, respective
Turţ şi Porumbeşti. S-au impus cu
4-0 Turulung şi Turţ, iar în finală,
elevii antrenorului Attila Mandi
s-au impus cu 1-0.

Astfel, după o secetă de
şapte ani, fotbalul din Turţ, unul

cu tradiţie în judeţ, renaşte
datorită acestor copii şi a
antrenorului Attila Mandi care
face de câteva ori pe săptămână
naveta pentru a pregăti aceşti
tineri minunaţi. În plus, înainte
de sărbători, la Turţ se va organiza
în premieră un turneu de junior.
Felicitări copiilor, părinţilor,
antrenorului şi tuturor celor care
se implică pentru ca fotbalul din
Turţ să revină acolo unde îi e
locul.

Dani C.

FOTBAL JUNIOR
Fotbalul turţean a renăscut la Cupa Turul

Pentru a găsi noi soluţii
pentru echipa de tineret, noul se-
lectioner Mihai Teja a programat
un trial special pentru jucătorii
din Liga a 2-a si a 3-a, ce se va
încheia azi cu un joc-şcoală.

“Eu cred că o să fie un
trial foarte bun, deoarece ne-am
dorit să vedem şi jucători din liga

a 3-a, şi dacă mai găsim 2-3 pe
care să îi aducem la echipa
naţională de tineret şi care să facă
faţă la un nivel foarte bun, este
un câştig pentru noi”, a spus Teja
la Dolce Sport.

De remarcat că de la
Olimpia Satu Mare a fost convo-
cat la acest trial mijlocaşul

Ovidiu Bic în vreme ce portarul
Anca Trip a fost „sărit” din
schemă de noul selecţioner.
Chiar dacă antrenorul galben-
albaştrilor declara săptămâna
trecută că oficialii FRF s-au in-
teresat şi de evoluţia tânărului
portar venit la Satu Mare de la
Liberty Salonta.

FRF
Ovidiu Bic da, Iulian Anca-Trip nu!
8Mijlocaşul Olimpiei convocat azi la o acţiune a lotului U21, la Mogoşoaia

Liga Campionilor
Meciuri de văzut
în această seară
Liga Campionilor a ajuns la
etapa cu numărul cinci, în faza
grupelor. Programul este
acelaşi, ora de Champions
League fiind 21.45, cu excepţia
meciurilor cu echipe din Rusia.
În această seară se dispută par-
tidele primelor patru grupe, ast-
fel:

Grupa a
Zenit – Benfica (19.00, Digi 1,
Dolce 1)
Anderlecht – Galatasaray

Grupa B
Arsenal – Dortmund (21.45,
Digi 2, Dolce 1)
Atl. Madrid – Olympiakos

Grupa C
FC Basel – Real Madrid (21.45,
Digi 1, Dolce 2)
Leverkusen – Monaco

Grupa D
Ludogoreţ – Liverpool (21.45,
Digi 3, Dolce 4)
Malmo – Juventus (21.45,
Dolce 3)

ClaSaMent
1.Someşul Oar 12 10 2 0 41-10 32
2.FC Olimpia 11 8 1 2 32-12 25
3.Luceafărul 12 7 3 2 28-13 24
4.Oraşu Nou 12 7 2 3 41-24 23
5.Recolta Dorolţ 12 7 1 4 31-24 22
6.Schwaben 12 6 1 5 23-29 19
7.Voinţa Doba 12 5 3 4 32-28 18
8.Viitorul Vetiş 12 4 4 4 21-18 16
9.Ştiinţa Beltiug 12 4 1 7 14-27 13
10.Turul Micula 12 3 1 8 19-29 10
11.Sportul Botiz 12 2 2 8 16-35 8
12.Unirea Tăşnad12 1 3 8 15-39 6
13.Cetate  Ardud11 0 2 9 12-37 2

CS Voinţa Satu Mare
organizează

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

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

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

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

Invitaţie la Cupa Unio
8Turneul internaţional va avea loc sâmbătă la sala Gyurkan, de la ora 9.30

O singură etapă ne des-
parte de finalul turului de campio-
nat de la Rania Sport Club. Luni
seara o mulţime de meciuri nu s-au
disputat. Derby-ul Sentierri - Stu-
denţii a fost amânat, iar, Oli 2011,
Catenaccio şi Calato nu s-au prezen-
tat la joc. Probabil şi vremea rece,

având în vedere că meciurile se joacă
în nocturnă, au făcut ca multe dintre
formaţii să nu joace.

Nord Vest TV a reuşit să se
impună fără probleme în faţa celor
de la Oaşul, iar Frăţia face scorul eta-
pei 11-3 cu ultima clasată, No
Name.

Rezultatele etapei a 11-a:
Young Boys FBB - Oli 2011 3-0
Frăţia - No Name 11-3
Sentierri - Studenţii - amânat
Roş-Albaştri - Catenaccio 3-0
Maistorul - Calato 3-0
Nord Vest TV - Oaşu’ 7-1

D. Chiorean

RANIA SPORT CLuB
Meciuri amânate şi neprezentări în etapa 
a 11-a

Una dintre cele mai lon-
gevive competiţii spor-
tive din judeţ va avea

loc sâmbătă la sala Gheorghe
Gyurkan. este vorba despre
ediţia cu numărul 19 a “Cupei
Unio“ la judo, un turneu de
tradiţie recunoscut atât în ţară
cât şi peste hotare.

Turneul internaţional
este rezervat tinerilor sportivi, la
trei categorii de vârstă: u 10, u
12 şi u 14.  Organizatori princi-
pali sunt CS unio Satu Mare,
DJST Satu Mare, A.J. de Judo şi
Primăria Satu Mare, în ajutorul
cărora au sărit şi sponsori sau oa-
meni cu suflet mare, care ajută
sportul sătmărean, printre care
se numără şi directorul LPS,
Ionel Păcurariu.

În ceea ce priveşte parti-
ciparea, se vor întrece la Satu
Mare peste 350 de sportivi din
ungaria, Polonia, ucraina, Re-
publica Moldova şi din toată
România. De la CS unio vor
participa 24 de judoka, elevi ai
antrenorului Mihaly Terely, dar
şi cei de la CSM Satu Mare.

Luptele se vor da pe trei
tatami-uri, pe fiecare suprafaţă
vor concura sportivii de la cate-
goriile mai sus menţionate.

Referitor la programul
competiţiei, antrenorul Mihaly

Terely ne-a declarat că proba
cântarului va avea loc vineri
între orele 18.00 şi 20.00, dar şi
sâmbătă de la 7.30 la 8.30. Com-
petiţia propriu-zisă va începe
sâmbătă de la ora 9.30.

Intrarea la acest turneu
este liberă, iar iubitorii acestui
sport sunt aşteptaţi în număr cât
mai mare la sală pentru a vedea
la lucru viitorul judo-ului sătmă-
rean, un viitor care sună bine.

Daniel Chiorean

Royal Dance Club Satu
Mare a participat sâmbătă  la
Sebes la concursul national de
dans sportiv  Cupa Sebesului. 

A fost prima ediţie a
acestei competiţii iar clubul săt-
mărean a fost reprezentat de pe-
rechea Pandi Alex - Roman
Cristina (FOTO) care a ocupat
locul 2 la clasa e Latino si locul
4 la clasa e Standard varsta 16-
35 ani.

La concursul national de
dans sportiv au participat peste
300 de perechi din tara iar Ignat
Ovidiu a fost invitat ca arbitru la
aceasta competitie.

Meritul apartine atat spor-
tivilor cat si antrenorilor Ovidiu
Ignat ,Varga Otto, Cordea Mikle
Cristian si Marius Iepure.

Florin m.

ROYAL DANCe CLuB
Locul doi pentru perechea Alex Pandi- 
Cristina Roman, la Sebeş

Spadă - C.N. de cadeţi
Zece sătmăreni 
se bat pentru medalii
la Craiova
De azi și până sâmbătă la Sala
LPS “Petrache Trișcu” din Cra-
iova se vor desfășura întrecerile
Campionatului Național de
spadă pentru cadeți, la masculin
și feminin, individual și pe
echipe, iar probele încep în fie-
care zi de la ora 9:00. Aceste
campionate sunt ultimele din
acest an competiţional. De la CS
Satu Mare participă la cele două
categorii zece sportivi. Ieri dimi-
neaţă, alături de antrenorii Lehel
Nagy şi Adrian Pop au pornit la
drum cei şase băieţi: Marton
Szep, Adam Macska, Alexandru
Oroian, Ruben Lazar, Zoltan
Kato şi Balazs Szilagyi.  Azi e
programată proba individuală,
iar mâine cea pe echipe, unde
CS va forma două echipe. Iar
şanse la medalii sunt, deşi unii
dintre sportivi sunt mai tineri
decât majoritatea adversarilor.
Joi vor porni spre Craiova fetele,
sub supravegherea antrenorului
Francisc Csiszar. Vor intra pe
planşe şi se vor bate pentru me-
dalii Teodora Coste, Amarilisz
Pallai, Mellany Pfeifer şi Csilla
Nagy. Iată programul complet al
competiţiei:
26 noiembrie – spadă masculin
individual
27 noiembrie – spadă masculin
echipe
28 noiembrie – spadă feminin
individual
29 noiembrie – spadă feminin
echipe.

Clasament
1.Roş-Albaştrii 9 8 0 1 53-18 24
2.Young Boys 10 8 0 2 49-27 24
3.Sentierri 9 7 0 2 58-17 21
4.Nord Vest TV 10 7 0 3 61-37 21
5.Studenţii 10 7 0 3 42-31 21
6.Frăţia 9 7 0 2 42-27 21
7.Maistorul 10 4 0 6 37-63 12
8.Fortuna 9 3 2 4 38-37 11
9.Oli 2011 10 3 2 5 41-55 11
10.Oaşu’ 10 2 1 7 34-38 7
11.Catenaccio 10 2 1 7 24-58 7
12.Calato 10 1 0 9 17-45 3
13.No Name 9 1 0 8 27-65 3
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De-a lungul emisiunilor tele-
vizate, sub genericul „Glasul
Bisericii”, am întâlnit mulţi

preoţi, care slujesc cu credinţă pe
credincioşi din parohie. A rânduit,
cred, Măritul, ca pe meleagurile Le-
chinţei să apară, cu zece ani în urmă,
un preot ce vine, parcă, din sămânţa
veşniciei. Spun acest lucru deoarece
din fragedă copilărie Augustin şi-a
dorit să devină preot şi ... iată că ab-
solventul Facultăţii de Teologie din
Arad slujeşte astăzi cu atâta dăruire
şi pasiune într-o localitate apropiată
de Călineşti Oaş, o localitate care a
crescut şi s-a dezvoltat sub privirile
sale. Există aici, în Lechinţa, o dra-
goste reciprocă, o iubire fondată pe
respect între credincioşi şi preot. In-
teresant că preotul Augustin ţine în
ţandăra gândului său istoria acestei
localităţi, cu oameni harnici, buni,
credincioşi, vrednici spre a fi puşi
spre nemurire, ca icoane însfinţite pe
altarul sufletului acestui minunat
preot. 

Pe cât de onorante i s-au
părut întrebările adresate în faţa al-
tarului, pe atât de onorante au fost
cuvintele distinsului intelectual Au-
gustin, un preot deosebit de bine
pregătit pentru a fi şi „învăţăcelul”
acelei localităţi. Sincer, m-am aflat
55 de minute în faţa unei personali-
tăţi complexe, a unui om al timpului
său, implicat profund în viaţa săte-
nilor, cunoscător al sufletului uman,
un luptător cu „fapta şi cuvântul” pe
baricadele românităţii, un om de
cultură, formator de simţiri şi mân-
dru de rădăcinile sale, de bunii şi
străbunii săi. 

Nu şi-a dorit mult de la
viaţă, primordial dorinţa de a deveni
preot şi apoi să aibă o familie înte-
meiată pe legile fireşti ale bunului
simţ. Şi cele două dorinţe s-au împli-
nit întocmai. Soţia, asistentă la Spi-
talul din Negreşti-Oaş, i-a dăruit un
fiu minunat, elev conştiincios, întoc-
mai ca părinţii săi! Este părintele
Augustin Coroian în prima linie a
vieţii publice din Lechinţa şi-i mul-
ţumit de atitudinea primarului şi
Consiliului local, că acordă atenţie
localităţii. Noi, NVTV, sperăm că va
ajuta şi reabilitarea interiorului fru-
moasei biserici din Lechinţa, în care,
după spusele preotului, toţi se simt
ca „acasă”. 

Parte din credincioşi, tine-
rii, au plecat departe, ducând cu ei
credinţa ortodoxă, dar nu uită să fie
prezenţi în biserica ce devine neîn-
căpătoare la cele trei mari sărbători.
Le mulţumeşte părintele Augustin
tuturor celor care s-au implicat ma-
terial la realizarea exteriorului, aco-
perişului şi la întărirea fundaţiei
bisericii. Aici se vede buna tradiţie a
marilor bărbaţi din Oaş, prieteni
adevăraţi ce ştiu să sprijine biserica,
devenind fiecare o conştiinţă a ne-
amului, ea devenind o dimensiune
fundamentală. În această situaţie,
preotul Augustin devine o vertebră
a tot ceea ce se întâmplă acolo, în pe-
rimetrul numit Lechinţa. Oricum,
după această emisiune televizată,
preotul Agustin este un individ cu
valoare de instituţie. Aşteaptă să fie
onorat de prezenţa PS Iustin, pe care
el îl apreciază pentru cultura sa im-

presionantă, pentru viziunea sa asu-
pra ortodoxiei şi asupra cunoaşterii
complexe a realităţii sociale şi a rea-
lităţii în general. Adăuga părintele,
vorbind despre PS Iustin, imaginaţia
debordantă, ea regăsindu-se şi în di-
mensiunea scriitoricească. 

Preotul Coroian Dan Au-
gustin poate fi judecat din perspec-
tiva unui aliat fidel al credincioşilor
din Lechinţa, cu tot sistemul de va-
lori prezente în biserică, el fiind pă-
zitorul şi slujitorul unei însemnate
moşteniri, credinţa ortodoxă. Exact
pentru aceasta, preotul Augustin ră-
mâne un om despre care se poate
vorbi curat, având în minte şi în su-
flet imaginea unei biografii puter-
nice, bogate, încercate, supuse doar
liniei drepte, indicate de părinţi. O
biografie care a urcat înspre şlefuiri
de trăire umană, de la clasele primare
la mediul universitar, la catedră şi în
altar. Tot ce realizează zi de zi este ca
o revărsare a izvoarelor ce se revarsă
în ani de viaţă cu voinţa continuă a
înfăptuirii şi apărării binelui, după
voinţa lui Dumnezeu. Din viaţa sa se
pot lua învăţăminte, deschizându-
ni-se pilduitor, generos, din dorinţa
de a cinsti lumina, respectându-i pe
cei care ştiu s-o caute, s-o primească
şi s-o poarte. 

Este acest preot un iubitor
de adevăr şi frumos, un om cu senti-
mentul omenescului, ce se îngemă-
nează cu întinderea de  mână divină
spre cei neajutoraţi. 

Remarc la el atitudinea cu-
vântului, distincţia, cumpătarea, exi-
genţa, respingerea mediocrităţii, a
falsului, a îngâmfării, a sulgărnicii-
lor. Ştie să răspundă întrebărilor
adresate vieţii şi morţii, cu o anume
coerenţă, solemnitate, chiar cu o ne-
linişte a gândului, cu memoria afec-
tivă ce-l ajută şi cu judecata cea
dreaptă. Îl aşez pe acest preot  în rân-
dul celor cu chipul treaz şi înalt al
bucuriilor sincere ale credincioşilor,
dar şi cu ataşamentul faţă de ei
atunci când aceştia cunosc necazul,
tristeţea şi tragedia. Acestea le spune
şi le trăieşte cu luciditate şi milă creş-
tină, ştiind că oamenii de acolo nu le
pot salva decât dacă îşi dau mâna,
fiind convinşi că se află în cel mai
frumos loc, numit Lechinţa, de
unde şi-au luat merinde pentru dru-
murile lungi ale vieţii, de unde şi-au
luat cinstea, credinţa, dreptatea,
râvna, iertarea, liniştea sufletească şi
puterea lăuntrică. 

Întotdeauna aceşti locui-
tori din Lechinţa, când viaţa le-a
creat greutăţi şi dureri, când au cu-
noscut scrâşnirea şi lacrima, s-au în-
tors la poala de cer a Lechinţei, a
părinţilor şi bunicilor,  găsind echi-
libru. Şi, Doamne, frumos mai vor-
bea preotul Augustin de credincioşii
de aici, încercând să demonstreze că
pământul trebuie să devină cer, să
dispară ura, lăcomia, duşmănia şi in-
vidia – un adevărat virus ce trebuie
vindecat prin strădania fiecăruia. 

Prin tânărul preot Augus-
tin am reuşit să cunosc vatra Lechin-
ţei şi să păstrez, alături de el şi de
familia sa, în suflet amintirea oame-
nilor acelui loc, binecuvântat de
Dumnezeu, oameni simpli, binevoi-
tori, păstrători de tradiţii, datini şi
obiceiuri străbune, oameni sprinteni
la minte şi cu o deschidere senină
spre lumină. 

Este convins preotul de
faptul că este important ce oferă
omul ţării. Nu ştiu dacă putem fi re-
cunoscători unui astfel de preot pen-
tru tot ceea ce face spre binele
colectivităţii, dar ştiu că acest „învă-
ţăcel” îşi face datoria cu prisosinţă. Şi
n-o face pentru a primi laude sau dis-
tincţii, satul fiind lăturalnic, dar nu
este uitat de Dumnezeu! Poate
NVTV şi Gazeta de Nord Vest să-l
aducă la adevărata sa valoare în faţa
contemporanilor, evaluându-l fără
părtinire şi fără patimă, ci cu certă
măsură spre cunoaştere şi cinstire a
unui om – preot ce-şi face doar da-
toria. O face pentru că aşa simte el,
pentru că aşa a fost educat în familie,
şcoală şi societate. Rămâne constant
în convingerile sale limpezi, asemeni
izvoarelor ce se adună în şuvoiul râu-
lui tumultos despre care vorbeam
mai sus. Acest preot Augustin se con-
duce după deviza „când lauzi, nu dai
nimic: recunoşti!”. La el nu lauda, ci
recunoştinţa şi dreapta cumpănă a
gândirii îl îndrumă să întrupeze în
cuvinte reflecţiile sale. A făcut-o pe
tot parcursul emisiunii, ca o datorie
şi nobleţe, într-o limbă română im-
pecabilă, dând dovadă de cultură şi
de datorie faţă de sine, în menirea sa
ca preot. Acestea sunt părerile şi im-
presiile mele după o emisiune cu pre-
tenţii pe plan naţional şi nu numai. 

În prag de sărbători, îi
dorim lui şi familiei, consiliului pa-
rohial şi credincioşilor din Lechinţa,
ca Bunul Dumnezeu să-i hărăzească
ani mulţi, să-l găsim mereu la dato-
rie, pe aceeaşi baricadă a sufletului şi

credinţei ortodoxe, luptător încercat
cu armele cuvântului şi ale pildelor
pentru timpul adevărului, dreptăţii
şi luminii!

Sărbători fericite 
şi La Mulţi Ani! 

Teodor Curpaş

Preotul Coroian Dan Augustin - 
“învăţăcelul” din Lechinţa!
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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 Il 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,
CUl 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

SOCIETĂŢI

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 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 !  :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.

PRESTĂRI SERVICII

l Mos Nicolae vine cu caleasca. 0742312121
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.
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.

TERENURI

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.

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.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere pe drumul Care-
iului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane mari,beci
nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau 0748.922.050  
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. Telefon 0722508613 sau
0770568504.
l Vând apartament 3 camere decomandat, cen-
trală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi II. Te-
lefon 0766-293864.

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

Amadeus SRL comercializeaza prin magazinul
situat pe strada Ady Endre, nr.24, materiale pen-
tru instalatii termice, electrice si feronerie la pre-
turi de producator. Telefon 0361417274

În baza art162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală republicată, Serviciul Fiscal
Orăşenesc Negreşti-Oaş vinde la licitaţie în data
de 15.12.2014 ora 1000  în Negresti-Oas, str.Vic-
toriei, nr. 109, jud. Satu-Mare, camera 11, urmă-
toarele  bunurl mobile, proprietatea debitorului
S.C. DECONT S.R.L., cu sediul în
Bixad,nr.237, jud. Satu-Mare,  CUl 17521801:
-     AUTOTURISM PEUGEOT 307 = 1 buc.
la suma de 8.782 lei ;
PRETURILE NU INCLUD T.V.A.
Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asu-
pra bunurilor, să inştiinţeze despre acesta organul
de executare înainte de data stabilită pentru vân-
zare. 
Informaţii suplimentare la sediul Serviciul Fiscal
Orasenesc Negresti-Oas, cam 11, între orele
8.30-16.00, precum şi pe portalul ANAF, secţiu-
nea Anunţuri, subsecţiunea valorificare bunuri
sechestrate.

Ai nevoie de bani 
urgent?

Provident te ajută!
Sună acum la nr.
0751.615.127.

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.

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  
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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

Apartamente :
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Independen-
tei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) – 41.310 euro +
TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Independen-
tei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) – 40.370 euro +
TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti – 27.000
euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Indepen-
dentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) – 20.280 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Indepen-
dentei, 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

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 comuna Poiana
Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050 euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.  Grigore
Ureche, nr. 53 – 10.300 euro + TVA
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sapata,
jud. Arges - 8.865 euro
Teren intravilan, 1.500 mp, loc. Satu Mare, str. Salciilor
– 9.700 euro
Teren intravilan, 900 mp ( 2 parcele X 450 mp ), loc.
Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu Mare –
1.838 euro + TVA
Teren intravilan in suprafata de 865 mp, inscris in CF
101053, nr. top. 7831/3/1, situat in loc.  Carei, str.  Grig-
ore Ureche, nr. 53. - 10.300 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc Indus-
trial 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 - 1.400.000 euro + TVA
Constructie cu destinatie productiv-administrativa,
avand suprafata construita de 274,27 mp + teren intravilan
in suprafata de 1.293 mp., situate in loc. Carei, str. Cam-
pului, nr. 54, jud. Satu Mare - 60.010 euro + TVA
Spațiu comercial, birouri şi construcți anexe cu cota de
513/2420 teren  aferent, amplasate în mun. Baia Mare,
str. Culturii, nr. 3, (platoul Pieței Revoluției), jud.
Maramureş, în suprafață utilă totală de 1.172,63 mp
formate din cotă de ½ din Holul şi casa scării parter şi
subsol, în SU de 53,3 mp, Depozite la subsol compuse
din 3 Depozite în SU de 82,18 mp, Subsol cu destinație
club, în SU de 329,34 mp, Spațiul comercial parter com-
pus din Spațiu comercial propriu-zis, 4 Grupuri sanitare,
Bucătărie, Spălătorie, Birou bucătar, Sală de preparare,
Magazie şi hol plus Mezanin compus din Hol şi casa scării,
2 Laboratoare şi 2 Magazii, în SU de 691 mp şi cotă de 2/3
din Terasă în SU de 44.58 mp - 290.000 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap. 2, com-
pus din spatii comerciale, de productie si depozitare, in
suprafata utila de 512 mp + teren aferent de 772 mp dintr-
un total de 1.150 mp - 226.100 euro + TVA
Ferma zootehnica, situata in comuna Vetis, sat Decebal,
F.N., jud. Satu Mare, compusa din grajd animale, P,
SU=1.400 mp, construcție cu destinație administrativă,
productivă şi depozitare, P+E, SU=144 mp + teren ex-
travilan în suprafață de 21.500 mp + bunuri mobile afer-
ente imobilului ( transformator, adapatoare, cisterna,
generator, sistem perii, pompe, sistem dirijare dejectii, sis-
tem de muls FGM, etc. ) - 205.821 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de 880,21
mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu Mare, str. Mag-
noliei, nr. 42 – 188.230 euro + TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare - 540 mp,
anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto - 80 mp, atelier - 96
mp, atelier croitorie - 50 mp, atelier/depozit - 77 mp, so-
pron descoperit - 125 mp, platforme betonate - 1.600 mp,
Satu Mare, str. A. Berinde, nr. 27 – 141.575  euro
Teren intravilan 1.293 mp + construcție cu destinație
productiv-administrativă ( hala), situata în loc. Carei, str.
Campului, nr.  54, jud. Satu Mare, SC=274,27 mp,
SU=239,81 mp – 60.010 euro + TVA;
Spatiu comercial, aprozar si dependinte, avand
suprafata construita de 136 mp si suprafata utila de 113
mp situat in loc. Carei, str. Cartierul Republicii, bloc 4,
scara C, parter, inscrisa in CF nr. 100871-C1-U2 ( nr. CF
vechi : 14821 ) – Carei, avand numar cadastral 233/11,
235/2 - 52.770 euro + TVA
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare, Complex
de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod Golescu –
41.910 euro + TVA
Activ imobiliar format din centru de prelucrare plante
medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( proprietatea
Statului Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str.
Garii, F.N. jud. Satu Mare - 68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu, loc.
Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas, str. Vic-
toriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat in loc.
Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures – negociere
directa
Teren intravilan 4.462 mp si atelier productie, binale
PVC, in suprafata de 851,11 mp, situate in loc. Carei, str.
Cuza Voda, nr. 21, jud. Satu Mare, inscrise in CF 100252,
nr. cadastral 3875/102 si CF 100270, nr. cadastral
3875/24 – 99.000 euro, exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in 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. Principala, nr. 289 – 60.000
euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in co-
muna 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 – 13.396 euro

Auto :
Volkswagen Passat 1.9D, an fabricatie 2000, SM 10

SKY – 2.000 euro, tva inclus
Mercedes LKW, SM 13 GRI – 3.198 euro + TVA
Mercedes Daimler, SM 30 GRI – 3.260 euro +
TVAVolskwagen Golf, SM-50-MEI, an fabricatie 2001
– 800 euro + TVA
Diverse :
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11 elemenți, 280
buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți, 150
buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți, 60 buc.
- 810 euro + TVA
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., imbracam-
inte, incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie pat,
plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance Impex Mob
SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon 1000/15
CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei + TVA
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa 1m X
3 M – 10.919 lei
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii - 11 buc
) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si second - 277
buc) proprietatea Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii, auto
) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracaminte si
incaltaminte - 4.129 euro + TVA) proprietatea Clarisa
Com SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din piese auto Aro,
Dacia, Cielo, Oltcit ) proprietatea Autosim - 3.874 euro
+ TVA
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Meister Fenster SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprietatea
Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane – masini
debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) proprietatea
Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea Karen
& Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc )
proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Distribution
SRL 
Bunuri mobile cu destinatie agricultura, ( utilaje,
bovine ) proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Explamed
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii ) pro-
prietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) proprietatea Eu-
romod Exim SRL - 4.000 lei + TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, betoniere,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de inven-
tor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Monica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de con-
structii, obiecte de inventor, stocuri ) proprietatea Lexra
SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) propri-
etatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea Griga
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime producerea
de tâmplărie PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprietatea
Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc marfa  ) pro-
prietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv Construct
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane) propri-
etatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea Vindex
Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea Vonet
Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de trans-
port ) proprietatea Scorpion SRL
Racord 20 KV - Linie electrica aeriana (LEA), situată
în loc. Valea Vinului, nr. 221, jud. Satu Mare, fiind racor-
data la stalpul nr. 247 din LEA 20 KV Rosiori, statia
Carpati. Cuprinde 3 stalpi din b.a. vibrat fiine echipata cu
conductor AI-OI 3x50 + mmp si Racord 20 KV - Post
transformare aerian ( 63 KVA), PTA 4656, este montat
pe un stalp din b.a. vibrat si cuprinde separator tripolar cu
dispozitiv de actionare ( montat pe primul stalp al LEA);
consola intindere cu accesorii, descarcator cu coarne, soclu
sigurante (tripolar), transformator trifazat 63 KVA, plat-
forma transformator si cutie distributie - 12.200 lei +
TVA
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 
Mamita incalzire indirecta - 1.400 euro
Boiler apa calda-cantina - 347 euro
Cuptor rational - 686 euro
Centrala tratare aer - 781 euro
Soba gaz cu gratar Bosch - 15 euro
Aparat aer conditionat Chiller - 3.895 euro
Thermobox AVA 300M - 13 euro
Cantar electronic Roledo - 29 euro
Cantar de marcat Datecs Bistro - 58 euro
Combina frigorifica - 36 euro
Usi termopan - 40 euro
Mobilier comercial - 49 euro
Mobilier comercial - 21 euro
Mobilier comercial ( bar lemn) - 103 euro
Mobilier comercial ( bar lemn) - 97 euro

VÂNZĂRI CASE

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.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l 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.

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

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

VÂNZĂRI AUTO

l Vind Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara, 2
locuri, neinmatriculat 
din 1995, 550 euro. Telefon: 0744897711
l Vind bascula si platforma fixa, IVECO si
FORD, neinmatriculate, 3,5 
tonne, roti duble, 7-3 locuri, din 2005 si 1999.
Telefon: 0744897711
l Vind bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, 
platforma fixa. Telefon: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, inma-
triculata 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, inmatric-
ulat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005, Ford
cu platforma din 1999, 3,5 tone, roti duble. Tele-
fon: 0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu
aprins, întreţinut, cu două rânduri de cauciucuri
(iarnă+ vară), înmatriculat, fără taxă. Preţ nego-
ciabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, în-
matriculat, 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.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la bord -
45000, taxa poluare plătită. Telefon 0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon: 0744-
131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon 0756-
483210.

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 Vând frigider mijlociu Tel: 0361.805.409 sau
0748.922.050 
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. Tel
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 Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon 0361-
809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi -
600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon 0754-
060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente, mar-
mură artificială la preţuri fără concurenţă. Tel.
0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler pe
gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ negociabil.
Informaţii la tel. 0747-614196.
l Vând butoaie din lemn de stejar, barik 225 l
pentru vin sau pălincă, import Franţa, în stare
foarte bună. 0756-949699
l Vand convector gaz pe horn. Tel 0743225460
l Vand presou cu filtru Tel 0743225460
l Vad presou cu filtru profesional Tel
0743225460

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8 săptămâni,
cu vaccinurile la zi. 0748-563820.
l Vând 4 capre de lapte. Telefon: 0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Cămin. 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.
l Vând tractoare International Case, Deutzfahr
cu încărcător frontal, Fortschritt, Fiat, prese de ba-
lotat, discuri. Aduc utilaje agricole la comandă. Te-
lefon 0756-949699.

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 (ore/zile). Telefon
0748313962
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-925538.

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
Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa
0742878657

PIERDERI

l Pierdut Certificat Constatator SC RODEO
FASHION SRL, sediul Carei, 
calea Armatei Romane nr. 1. Se declara nul.
l Pierdut certificat constatator al SC Golf SRL
pentru sediu social. Îl declar nul.

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

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – NVdem la TV! (reluare)  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului (reluare )
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
15:00 – Teleshopping I (reluare)  
16:00 – Calea, Adevărul şi Viața
(reluare)
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora Adevărului (direct)  
19:00 – Cu cărţile pe masă 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în Cotidian

22:00 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 17
22:30 – Box Office
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)  
01:30 – Music News
02:00 – Incursiune in Cotidian
(reluare)  
03:00 – Cu cărţile pe masă
(reluare)
04:00 – NVdem la TV! (reluare)  
05:00 – Music News 
05:30 – Documentar: „Oameni ai
credinţei” ep. 1 (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 09:40 Exclusiv în România
10:30 Prin Ţara Zânelor 10:50
Teleshopping 11:30 Black
Harbour 12:20 Discover
România 12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma 14:00
Telejurnal 14:55 Clubul celor
care muncesc în România 15:00
Teleshopping 15:30 Andografia
zilei 15:31 Convieţuiri 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 Descoperă
Europa ta! 00:25 Andografia zilei

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

13:00 Ştirile Pro Tv 13:45
Trandafirul negru 15:00 Secrete
din trecut 17:00 Ştirile Pro Tv
17:30 La Maruţă 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 Visuri la cheie
22:30 Ştirile Pro Tv 23:05
Homeland: Reţeaua terorii
00:00 Masterchef

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

Teleshopping 12:00 Mireasă
pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30
TRON: Moştenirea 23:00 Un
show păcătos 01:30 Observator

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Soţia
perfectă 08:45 A
fost odata un
Craciun 10:45

Teleshopping 11:15 Râzi şi câştigi
11:45 Secrete de stil 12:30
Teleshopping 13:00 Trăsniţi din
NATO 13:30 Teleshopping 14:00
Focus 14:30 Dosarele DNA 15:30
Epic Show 16:30 Focus 17:00
Soţia perfectă 18:00 Focus 19:00
Râzi şi câştigi 19:30 Cireaşa de pe
tort 20:30 Cronica cârcotaşilor
22:30 Neam legat 23:00 Click!
00:00 A fost odata un Craciun

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

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

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

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

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

Reteta dragostei 11:30
Împărăteasa Ki 13:00 Hercule
14:00 Iubiri mondene – Legături
periculoase 15:00 Prodanca şi
Reghe: Fascinați de România
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
Medici în Santa Monica 22:00 Dr.
House 23:00 Totul despre sex
00:00 Dr. House

07:35 George
Harrison 09:25 42
11:30 Wall-E
13:10 Pasiune

inocentă 14:50 Ghinionistul
16:25 Stagiarii 18:25 Redacţia
19:25 Episoade 20:00 Cercul de
foc 22:15 Fetele 22:45 Rămâi cu
mine 23:35 Iron Sky. Invazia
00:50 Cei rămaşi

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 Bellator:
Gladiatorii: Top 20 KO 20:30
Boxbuster: "Cu Froch nu te joci!"
21:00 Ora exactă în sport 22:00
Wrestling SMACK 23:00
Condamnaţi pe viaţă 00:00 Ştiri
Sport.ro

09:30 Sporturi cu
motor 09:45
Omnisport 10:00
Curling 13:00
Fotbal 14:00

Sărituri cu schiurile 15:00
Curling 18:00 Patinaj artistic
20:00 Omnisport 20:30
Omnisport 20:35 Călărie 21:35
Călărie 21:50 Călărie 21:55 Golf
22:25 Golf 22:30 Omnisport
22:35 Navigaţie 22:45
Omnisport 22:50 Omnisport
23:20 Sărituri cu schiurile 00:00
Sporturi cu motor

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

15:00 Esențial 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 21:30 Sinteza zilei
23:15 În gura presei 01:10 Sinteza
zilei

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

fix 12:00 Realitatea de la fix 13:00
Fabrica 14:00 Lifetime News
16:00 Newsroom 18:00 Realitatea
de la fix 18:30 Deschide lumea
20:00 Prime Time News 21:00
Realitatea zilei 22:00 Jocuri de
Putere 00:00 Realitatea de la fix
01:00 Realitatea de la fix

07:40 Conectați în
sălbăticie 08:35
E s c r o c h e r i i
adevărate 09:05

Escrocherii adevărate cu miză
mare 09:35 Linia de producţie
10:00 Comoara din container
10:30 Bagaje la licitaţie 11:00
Maşini pe alese 12:00 Oraşe în
secţiune 13:00 Arme care au
schimbat lumea 14:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
15:00 Nerecomandat celor slabi de
inimă 16:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă 17:00 Licitaţia de
containere 17:30 Comoara din
container 18:00 Războiul
depozitelor – Canada 18:30
Vânătorii de licitaţii 19:00 Cum se
fabrică ? 19:30 Cum se fabrică ?
20:00 Recuperatorul de avioane
21:00 Aurul din junglă 22:00
Ştiinţă şi magie 22:30 Ştiinţă şi
magie 23:00 Trenuri în Alaska
00:00 Bolizi şi tipi solizi 01:00
Războiul depozitelor – Canada
01:0 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
faceţi 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. Trebuie
să alergaţi puţin şi să faceţi nişte chel-
tuieli. 
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-amiază 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 atît de
gravă pe căt 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. 
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 aju-
torul 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 20.30 - Tron: Moştenirea
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sursa: the

weather channel 8 10%  şanse de precipitaţii

Maxima: 3°C         Minima: -2°C

Umiditate: 90%

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

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

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

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
românia SrL

Tânărul Cristian Ciocan,
originar din Certeze,
care şi-a găsit sfârşitul în

data de 12 noiembrie spânzurat
într-o hală din capitala Franţei,
va fi înmormântat azi la Paris.
În ceea ce priveşte ipoteza unei
crime, variantă pe care merg şi
autorităţile franceze, în cercul
de suspecţi al posibililor crimi-
nali se află şi fratele său geamăn.

Rudele tânărului decedat
în condiţii suspecte la Paris şi-ar fi
dorit să-l aducă pe Cristian Cio-
can în ţară şi să-l înmormânteze la
Certeze, însă posibilităţile finan-
ciare nu le-au permis acest lucru,
potrivit celor afirmate de unii
cetăţeni din Certeze. În aceste
condiţii, Cristian va fi înmormân-

tat în cursul zilei de azi în unul
dintre cimitirele din capitala
Franţei. “Au vrut să-l aducă la
Certeze să-l înmormânteze aici,
dar nu au avut bani. Aşa că îl vor
înmormânta la Paris”, ne-au spus
o parte dintre certezenii care
cunosc situaţia familiei.

După cum se ştie, în ceea
ce priveşte decesul lui Cristian,
autorităţile franceze au mers pe
ipoteza unei crime. Iniţial, din
grupul de suspecţi făceau parte
nişte arabi precum şi un alt
certezean care trăieşte de mai
mulţi ani la Paris, un anume Petru
a lu’ Dron. Certezenii vorbesc că
acum pe lista suspecţilor ar fi fost
inclus şi fratele geamăn al lui Cris-
tian. De asemenea, certezenii nu
exclud această ipoteză afirmând
că familia din care făcea parte
Cristian nu era una foarte unită,
cu toate că întreaga familie se afla
în Franţa de mai mulţi ani. Unii

dintre aceştia întăresc această
ipoteză afirmând că şi tatăl lui
Cristian a fost condamnat la în-
chisoare pentru un omor săvârşit
în urmă cu mai mulţi ani.

Nu se cunoaşte însă cu
certitudine mobilul crimei.
Certezenii cred că atât Cristian
cât şi fratele său geamăn erau în
cârdăşie cu nişte arabi din Paris şi
făceau parte dintr-o reţea de traf-
fic de stupefiante. Este foarte
posibil ca în cadrul acestei reţele
să fi intervenit nişte neînţelegeri
care să ducă, în final, la crimă.
Autorităţile franceze continuă
cercetările în acest caz.

Cristian Ciocan, în vârstă
de doar 23 de ani, a fost găsit în
data de 12 noiembrie fără suflare
într-o hală dezafectată de la per-
iferia Parisului chiar de fratele
său. Din primele verificări de la
faţa locului, se pare că tânărul
certezean fusese spânzurat.

Certezeanul ucis la Paris, înmor-
mântat azi în capitala Franţei
8 În cercul de suspecţi al posibililor criminali se află şi fratele său geamăn

DECIZIE. Rudele au ales să-l înmormânteze pe Cristian la Paris din cauza lipsei banilor

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

În ultima perioadă, tot
mai mulţi sătmăreni ne-au sem-
nalat că aud zornăit insistent de
mărunţiş când trec pe lângă
Castorică cel turbat. După zgo-
mot, nu e zornăit de monedă
naţională, ci mai degrabă a
monedă europeană. Sunetul
metalic vine din geanta sau
straiţa cu care umblă incisivul
Castorică, cel complexat de
dotarea sa extrem de anemică. E
vorba de bani pe care rozătorul

poponeaţă i-a primit de la
şoferul său Roşeaţă. Este vorba
de inteligentul interlop
negreştean, care a devenit
spaima tuturor automatelor de
suc şi de cafea din Franţa. Îi
recomandăm lui Castorică să-şi
lase acasă straiţa cu mărunţiş,
căci în caz contrar ar putea în-
tâmpina niscaiva probleme la
îmbarcarea pe avion. Până şi pe
tren l-ar taxa pentru greutatea
suplimentară.

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

Castorică sună 
a mărunţiş

FLOrin Dura

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Frecvenţa furturilor de
material lemnos creşte în această
perioadă. Dovadă în acest sens este
şi ultima captură realizată de
poliţiştii negreşteni care au confis-
cat peste 40 de metri cubi de mate-
rial lemnos, fără acte de însoţire
din care să rezulte provenienţa
lemnelor, transportate de doi
cetăţeni din zona Oaşului. Astfel,
în urma unei acţiuni de combatere
şi depistare a furturilor de lemne

din păduri, poliţiştii din cadrul
Secţiei  Negreşti Oaş i-au identifi-
cat în trafic pe  Ioan C., în vârstă
de 20 ani, şi R. Vasile, de 47 ani,
care transportau material lemnos
cu două autoutilitare  şi două re-
morci. Primul transporta canti-
tatea de 20,65 mc material lemnos
de esenţă fag, iar cel de-al doilea
cantitatea de 23,60 mc.
Conducătorii auto au prezentat
avize de însoţire pe care nu era

înscrisă provenienţa legală a mate-
rialului lemnos.

Ambilor conducători
auto li s-au aplicat sancţiuni
contravenţionale în valoare totală
de 4000 lei pentru transport mate-
rial lemnos cu aviz de însoţire care
nu are înscrisă provenienţa legală a
acestuia. Totodată, lemnele trans-
portate au fost ridicate în vederea
confiscării.

Robert Marcus

O adolescentă în vârstă de
17 ani a fost grav rănită după ce
autoturismul în care se afla a fost
scăpat de sub control şi a intrat în
şanţ. Evenimentul s-a produs luni,
în jurul orei 18.40, pe DN 19 F, în
afara localităţii Odoreu când,
aflându-se la volanul unui autotur-
ism VW Passat, Liliana H. de 44
ani, pe fondul neadaptării vitezei,
într-o curbă la dreapta a pierdut
controlul asupra autoturismului
părăsind partea carosabilă şi in-

trând în şanţul din partea stânga a
direcţiei de deplasare. În urma
evenimentului a rezultat rănirea
gravă a unei pasagere din autotur-
ism, în vârstă de 17 ani.
Conducătoarei auto i-au fost
recoltate probe biologice de sânge
in vederea stabilirii eventualei al-
coolemii. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul comiterii
infracţiunii de vătămare corporală
din culpă.

Robert Marcus

Tânără rănită grav lângă Odoreu

Lemne furate cu camioanele în Ţara Oaşului
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