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Deja întrezărim România lu-
crului bine făcut. noul
președinte începe să-și dea

arama pe față iar presa începe să-și dea
seama cu cine are de-a face. Deja, în
presa străină iohannis a anunțat că
partidul său va ajunge la guvernare „în
câteva săptămâni sau luni”. Și nu prin
alegeri anticipate, ci prin racolarea
parlamentarilor de la alte partide. el a
declarat că vor fi mulți aleși care vor
trece în tabăra câștigătoare. Așa
înțelege iohannis că poporul și-a luat
România înapoi, așa crede iohannis că
vrea să reformeze clasa politică, așa
dorește iohannis să curețe mizeria din
viața partidelor. Adică, prin traseism
politic, formațiunea baronilor porto-
calii și galbeni vor prelua guvernarea.
interesantă evoluția noului președinte
ales. 

În timpul campaniei elec-
torale, primarul Sibiului le cerea votul
românilor pentru ca întreaga putere
politică să nu se concentreze în mâna
unui singur partid, vorbind aici de
PSD. imediat după ce a câștigat scruti-
nul, cu mare emfază a anunțat că noul
PnL nu va atrage parlamentari de la
alte formațiuni, transmițându-le celor
care ar vrea să sară în barca
câștigătorilor:  „să fie sănătoși, să
rămână acolo”. Același lucru îl spunea
răspicat și Vasile Blaga, susținând că ei
vor guvernarea după ce o vor câștiga
în urma alegerilor din 2016. 

continuare în pagina 2
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Editorial

Atenție la Guvernul
lucrului bine făcut

cotidianul sătmărenilor
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Manifestări
ample de 

1 Decembrie 
în judeţ

Kyo Inc a încasat
şi ce n-a prestat pag. 3

Considerat pe bună drep-
tate a fi unul dintre cei mai buni
antrenori din sportul sătmărean,
Mihaly Terely a împlinit ieri 59 de
ani. iar cum era oarecum firesc ziua
de naştere şi-a sărbătorit-o prin
muncă, la sala de judo de la CS
UniO.

Din cei 59 de ani de viaţă,
42 i-a dedicat sportului. e antrenor

de judo din 1972 şi de-a lungul
carierei se poate mândri cu
sportivii crescuţi de el şi cu cele 63
de medalii de aur cucerite de
aceştia la competiţii majore.

Terely recunoaşte că
marea lui dorinţă ar fi să vadă unul
dintre sportivii săi la Jocurile
Olimpice. 
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La fel ca în fiecare an,
firmele de asigurări pregătesc pentru
acest sfârşit de an şi începutul anului
viitor scumpiri de cel puţin 30% la
poliţa auto obligatorie. ei profită de
faptul că cele mai multe poliţe RCA
sunt încheiate în această perioadă.
Poliţele de asigurare auto RCA vor
fi scumpite cu circa 30% încă din
luna decembrie a acestui an, potrivit

celor afirmate de reprezentanţii
companiilor de asigurări. Aceştia
susţin că au pierderi din cauza fap-
tului că trebuie să achite prea mulţi
bani pentru daunele produse în
urma accidentelor, iar noile norme
ale Comisiei pentru Supravegherea
Asigurărilor îi obligă să crească tar-
ifele.
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AniVeRSARe
Mihaly Terely, în sală şi de ziua lui!Poliţele RCA, mai scumpe 

de la anul

guvernul pune serios umărul
la dezvoltarea judeţului

pag. 5

Premierul Victor
Ponta le-a transmis miniştrilor,
în şedinţa de guvern, să stea
“liniştiţi” la informaţiile privind
membrii Cabinetului care
urmează să fie schimbaţi,
spunându-le că nu a fost încă
decis nimic legat de un anumit
nume sau portofoliu, au relatat
surse oficiale. “Premierul le-a
spus: “Staţi liniştiţi, nu s-a

hotărât absolut nimic în
privinţa unui nume sau a unui
portofoliu. Singurul lucru pe
care vi-l pot spune e că va exista
o restructurare a Guvernului,
având în vedere că va veni şi
PLR. Dacă pe undeva apare
vreun nume sau altul, gândiţi-vă
că poate aveţi un <<prieten>>
care vă vrea răul”, au relatat
sursele participante la discuţie.

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOP

Azi este

Joi, 27 noiembrie 2014
ziua 331 a anului

E ceva haios la viaţă; dacă nu
accepţi nimic în afară de cel mai
bun, adesea te alegi cu el.

(William Somerset
maugham)

Soarele răsare la 7 şi 27 minute,
apune la 16 şi 40  minute.

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sfântul Mucenic Iacob
Persul
Romano – catolic - Sf. Virgil, ep.
Greco – catolic - Sf. m. Iacob
Persul.

2009 - Lady GaGa lansează
melodia "Dance in the dark"

ÎNOTâND PRIN LABIRINT

iOan Raţiu

Guvernul a aprobat o
hotărâre prin care populaţia va
putea cumpăra direct titluri de stat
în mod direct, care pot fi
tranzacţionate ulterior la bursă.
“Guvernul a aprobat, la propunerea
MFP, Hotărârea de Guvern care
reglementează instrumentul de da-
torie publică guvernamentală

reprezentat de titlurile de stat
adresate persoanelor fizice
(populaţiei) ce vor fi emise pe piaţa
reglementată administrată de Bursa
de Valori Bucureşti, ca şi instrument
de retail, instrument utilizat de alt-
fel de majoritatea ţărilor Uniunii
Europene”, se arată într-un comu-
nicat al Ministerului Finanţelor
Publice.

Titlurile de stat pentru
populaţie nu au mai fost emise din
2005, când acestea se distribuiau
prin trezoreriile locale într-o formă
materializată. Noul instrument va
reprezenta o alternativă de
investiţie/economisire pentru
populaţie, garantată de statul
român, iar titlurile de stat vor fi
emise în forma dematerializată.

Ministerul Finanţelor
urmează să selecteze un grup de
instituţii financiare care vor
acţiona ca intermediari şi vor
asigura distribuţia emisiunii în
rândul investitorilor. Persoanele
fizice vor putea cumpăra titlurile
de stat în mod direct, iar ulterior le

pot tranzacţiona prin intermediul
bursei. “Interesul populaţiei (per-
soanelor fizice) pentru titlurile de
stat a crescut în ultimii ani, pe de
o parte datorită facilităţilor fiscale
în cazul achiziţionării şi/sau
tranzacţionării titlurilor de stat şi
pe de altă parte datorită
schimbărilor de comportament
investiţional, acestea reprezentând
o alternativă sigură de investiţie,
garantată de statul român. În efor-
turile sale de a le face cât mai acce-
sibile unui segment cât mai larg de
investitori de retail, Ministerul
Finanţelor Publice a redus valoarea
nominală a titlurilor de stat emise
pe piaţă de la 10.000 lei la 5.000
începând cu dată de 1 octombrie
2013”, se arată în nota de funda-
mentare a proiectului de act nor-
mativ.

Potrivit Codului Fiscal,
titlurile de stat sunt scutite de la
plata impozitului pe câştig în
comparaţie cu alte instrumente de
economisire/investiţii. “În
discuţiile cu reprezentanţii micilor

investitori pe piaţa de capital, cât
şi cu instituţiile care acţionează pe
piaţa de capital din România (Au-
toritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori
Bucureşti, Depozitarul Central) s-
a identificat necesitatea iniţierii
unui program de vânzare a ti-
tlurilor de stat către populaţie
(persoane fizice) prin intermediul
Bursei de Valori Bucureşti. Astfel,
titlurile de stat vor fi disponibile
pentru cetăţeanul obişnuit într-un
mod simplu şi transparent care va
putea cumpără în mod direct şi ul-
terior tranzacţiona titlurile de stat
prin intermediul bursei, fapt care
va contribui la îmbunătăţirea cul-
turii financiare a populaţiei”, se
mai spune în nota de funda-
mentare.

Astfel, în hotărârea de
Guvern se precizează că titlurile de
stat se emit atât pe piaţa
interbancară supravegheată de
BNR şi/sau pe piaţa reglementată
administrată de Bursa de Valori
Bucureşti şi supravegheată de ASF.
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Nu au trecut decât câteva
zile, iar Iohannis, care nici nu s-a in-
stalat la Cotroceni, a preluat
năravurile lui Traian Băsescu și trece
la coțcării politice, numai ca partidul
său să preia guvernarea. Acum, Io-
hannis vrea toată puterea în Româ-
nia. Se vede pe cai mari, împins de la
spate de un cor de lăudaci. 

Deja  a uitat promisiunile
față de români și putem anticipa ce
se va întâmpla. Va începe o cam-
panie murdară de racolare a
trădătorilor din Parlament ( și nu
sunt puțini), iar în februarie, foarte
probabil, noul PNL va avea majori-
tatea necesară pentru a introduce o
moțiune de cenzură care să ducă la
căderea Guvernului Ponta. În fața
ochilor deja ni se perindă  Guvernul
„lucrului bine făcut”. Premier –

Cătălin Predoiu ( protectorul Alinei
Bica, ce a îndeplinit funcția de sec-
retar de stat la Justiție când acesta era
ministru), ministrul de Interne-
Vasile Blaga ( unul dintre cei acuzați
de fapte de corupție în dosarul
EADS), ministrul Transporturilor –
Ludovic Orban ( cel care trebuia să
meargă la pușcărie, potrivit
declarațiilor lui Blaga, din 2007,
pentru abuz în serviciu), ministrul
Economiei – Adriean Videanu (
urmărit penal de DNA pentru fapte
de corupție), ministrul Apărării –
Corneliu Dobrițoiu ( urmărit penal
pentru fraude imobiliare) și alții.
Așa ne luăm noi România înapoi,
din perioada 2009-2012. România
portocalie din vremea austerității
din buzunarele noastre și a avuției
din buzunarele lor.

Atenție la Guvernul lucrului
bine făcut
urmare din pagina 1

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

Populaţia va putea cumpăra titluri de stat în mod direct

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
La ceaiul de azi Dj Gaby l-a invi-
tat pe Lorant Loga managerul
şcolii de dans Loga Dance
School care aniversează 7 ani de
activitate, şi ne va da detalii de-
spre gala aniversară din 9 decem-
brie.

Şedinţa COnSiliului
lOCal SaTu maRe
Astăzi, de la ora 14:00, NORD
VEST TV va transmite în direct
şedinţa ordinară a Consiliului
Local Satu Mare. O şedinţă de
interes public cu aprobări de
proiecte şi dezbateri la nivel de
judeţ.

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.

la iZVOR de CÂnT Şi dOR
Astăzi Marius Chiș vă invită din
nou în fața micilor ecrane în-
cepând cu ora 20.45 pentru a
urmări o nouă ediţie a emisiunii
,,La izvor de cânt și dor ”, urmând
să vă bucurați atât de momentele
vesele destinate dumneavoastră cât
și de cântecele și dansurile interpre-
tate de invitații acestei emisiuni.
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Kyo Inc a încasat şi ce n-a prestat
8 De frica penalităţilor enorme, primăriile din Săuca şi Terebeşti au plătit facturile emise de Kyo Inc, deşi firma
nu le-a făcut site-urile promise

Felul în care firma Kyo Inc, în
spatele căreia s-au aflat
sătmărenii Sergiu Băbăşan şi

Răzvan Micul, a ţepuit în cel mai
ordinar mod posibil unele
primării din judeţul nostru iese la
iveală ca uleiul deasupra apei. Plini
de tupeu, cei doi sătmăreni au
cerut bani publici şi pentru ce n-
au lucrat. Primăriile din Săuca şi
Terebeşti, care au avut ghinionul
să încheie contracte cu Kyo Inc, au
rămas şi fără bani, şi fără site-uri.
De frica penalizărilor enorme
prevăzute în contractele oneroase,
primarii au preferat să plătească
sumele facturate de Kyo Inc, deşi
societatea respectivă nu se achitase
de obligaţiile prevăzute în acelaşi
contract. Asta da ţeapă la drumul
mare!

Date de contact false
pentru Kyo Inc

Reprezentanţii Kyo Inc au
încheiat contract pentru site cu
Primăria Terebeşti. După încheierea
acestui contract, nu au făcut absolut
nimic, doar le-au trimis facturi, ne-
a declarat contabilul şef al Primăriei
Terebeşti, Voichiţa Rietli.
Reprezentanţii Primăriei Terebeşti
au încercat să-i contacteze pe cei de
la Kyo Inc, dar fără succes. La adresa
indicată în contract, de pe strada
Retezatului din municipiul Satu
Mare, au găsit doar un magazin ali-
mentar. Când au sunat la numărul
de telefon trecut în contract, cu pre-
fix de Cluj, suna tot timpul ocupat.
Întrucât au fost acţionaţi în instanţă
în 2009, reprezentanţii Primăriei
Terebeşti au decis să achite o parte
din sumele facturate, pentru a scăpa
astfel de procese şi de contractul
oneros încheiat cu Kyo Inc. Site-ul
Primăriei Terebeşti a fost realizat în

cele din urmă de o altă firmă de pro-
fil.

Plată efectuată de frica
penalităţilor

Susţinând şi minţând  că
au fost trimişi de la Consiliul
Judeţean Satu Mare, reprezentanţii
Kyo Inc au reuşit să tragă o ţeapă şi
la Primăria Săuca. La fel ca şi în alte
cazuri, cei de la Kyo Inc au făcut un
site de mântuială, căruia nu i-au mai
asigurat mentenanţa. Însă nu le-au
dat celor de la primărie nici parolele

pentru a-l putea actualiza. Apoi au
început să emită facturi după fac-
turi, ne-a declarat primarul co-
munei Săuca, Gheorghe Marian.
Primăria nu le-a plătit întrucât ser-
viciile prevăzute în contract nu au
fost prestate. După ce valoarea aces-
tora a depăşit câteva mii de lei, Kyo
Inc a dat în judecată Primăria Săuca.
“Până la urmă am plătit acele fac-
turi, căci ne-a fost teamă ca nu
cumva să fim obligaţi să le plătim şi
tot felul de penalităţi enorme prevă-
zute în contract. Considerând că am
terminat cu ei, am apelat la o altă

firmă pentru a ne face un site
funcţional, după cum prevede
legea”, ne-a declarat primarul Ghe-
orghe Marian.

Au rămas cu site-urile
neactualizate

Potrivit portalului
instanţelor de judecată, în anii 2008-
2009, firma Kyo Inc a dat în judecată
pentru neplata facturilor nouă
primării din judeţul Satu Mare. Este
vorba de primăriile comunelor Agriş,
Andrid, Căuaş, Micula, Pir, Sanislău,
Săcăşeni, Săuca şi Terebeşti.
Primăriile din Agriş şi din Sanislău
au rămas fără site-uri. Primăriile An-
drid, Micula şi Pir au rămas cu site-
urile făcute de Kyo Inc. Cele trei
site-uri sunt deficitare rău de tot la
capitolul actualizare. De exemplu,
site-ul Primăriei Andrid a fost actu-
alizat ultima oară în 26 august 2014,
cel al Primăriei Micula în 4 mai
2012, iar cel al Primăriei Pir în 14
mai 2012. Scăpate de contractele
păguboase cu Kyo Inc, primăriile din
Căuaş, Săcăşeni, Săuca şi Terebeşti au
apelat la serviciile altor firme pentru

construcţia şi mentenanţa site-urilor.
Având în vedere excroche-

riile făcute de cei doi în detrimentul
unor primării din judeţ care abia
dacă aveau bani să plătească salariile
angajaţilor şi funcţionarilor, putem
să ne dăm seama de moralitatea în-
doielnică a acestor oameni care se
dau mari apărători ai societăţii civile
şi a statului român. Pe când ei au că-
puşat bugetul statului român fără să
onoreze contractele pentru care au
luat banii, s-au aflat acum să facă toc-
mai pe lupii moralişti. 

Mai mult decât, utilizând
manevre folosite de obicei de proxe-
neţi, au reuşit să sucească minţile
unor primari din judeţ, prezentându-
se cu fete pentru a obţine mai uşor
contractul dorit. Practic, cei doi s-au
folosit de prostituţie pentru a-şi
atinge scopurile mârşave. 

Considerăm că organele
abilitate ale statului ar trebui să se au-
tosesizeze în cazul celor doi. Oricum,
noi am sesizat şi vom sesiza în con-
tinuare organele statului astfel încât
aceste gen de mârşăvii să nu se mai
întâmple în judeţul Satu Mare şi în
România.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

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

dr. Fălăuş  simona
Medic specialist  reumatologie 

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

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 Trimi-
tere de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
_______________________________

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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Poliţele RCA, mai scumpe de la anul
8 Potrivit companiilor de asigurări, preţul acestora va creşte cu până la 30%

La fel ca în fiecare an,
firmele de asigurări
pregătesc pentru acest

sfârşit de an şi începutul anului
viitor scumpiri de cel puţin 30%
la poliţa auto obligatorie. Ei
profită de faptul că cele mai
multe poliţe RCA sunt încheiate
în această perioadă. 

Motivul: daunele
mari care trebuie 
achitate

Poliţele de asigurare auto
RCA vor fi scumpite cu circa 30%
încă din luna decembrie a acestui
an, potrivit celor afirmate de
reprezentanţii companiilor de
asigurări. Aceştia susţin că au
pierderi din cauza faptului că tre-
buie să achite prea mulţi bani pen-
tru daunele produse în urma
accidentelor, iar noile norme ale
Comisiei pentru Supravegherea
Asigurărilor îi obligă să crească
tarifele.

Astfel, dacă în prezent o
poliţă RCA medie este de circa
500 de lei, din a doua jumătate a
lunii decembrie sau începând cu
data de 1 ianuarie 2015, acesta va-
costa cu 150 de lei mai mult, adică
650 de lei. Potrivit
reprezentanţilor companiilor de
asigurări, scumpirea poliţelor
RCA vine după ce regulile de pe
piaţă s-au înăsprit pentru a evita
blocajele la decontarea daunelor. 

Cel mai mult vor avea de
suferit tinerii şoferi cu vârste
cuprinse între 18 şi 30 de ani, care
vor fi nevoiţi să scoată din buzu-
nar până la 2.000 de lei pe an pen-
tru poliţa RCA. Nu numai grupa

de vârstă 18-30 de ani decide
preţul poliţei obligatorii. În cal-
culul acesteia contează foarte
mult şi vechimea maşinii.

O altă noutate care vine
în defavoarea şoferilor constă în
faptul că istoricul acestora este
şters definitiv odată ce aceştia îşi
schimbă maşina. Cu alte cuvinte,
reducerea de 20-25% din val-
oarea poliţei RCA pentru că nu a
făcut accidente nu va mai fi
aplicată dacă şoferul îşi schimbă
maşina. 

RCA pe bunici 
şi părinţi

Pentru ca tinerii şoferi să
nu mai achite sume exorbitante la
poliţele RCA, aceştia au găsit o
modalitate mai puţin costisitoare.
Aceştia îşi înmatriculează autotur-
ismele pe numele părinţilor sau
chiar a bunicilor, astfel că preţul
asigurărilor obligatorii auto poate
fi diminuat cu până la 60%.  Acest
lucru se datorează faptului că
marea majoritate a companiilor de

asigurări consideră că șoferii de
peste 30 de ani și chiar pension-
arii nu se încadrează în categoria
de risc ridicat pentru producerea
accidentelor rutiere, deci polița
pentru ei este mult mai ieftină.

Reprezentanţii firmelor
de asigurări sătmărene spun că
deja se confruntă cu acest
fenomen, iar în ultimele luni
numărul poliţelor asigurate pen-
tru şoferii tineri a scăzut vertig-
inos. 

Demn de remarcat este

şi faptul că tinerii care-şi aduc
autoturisme din străinătate le
înmatriculează tot pe numele
părinţilor sau a bunicilor din
aceleaşi considerente. “Nu este
exclus ca în câţiva ani marea
majoritate a autoturismelor să
fie înregistrate pe numele unor
persoane de peste 50 de ani, în
timp ce tinerii sub 30 de ani să
nu mai aibă înregistrat pe nume
niciun autoturism”, a afirmat
un dealer de asigurări din Satu
Mare.

FLORIN DURA

MOTIVAŢIE. Asiguratorii spun că preţurile RCA cresc datorită costurilor mari ale daunelor achitate

Lucrările de reabilitare şi
extinderea reţelelor de apă şi ca-
nalizare, realizate în cadrul unui
proiect finanţat din fonduri euro-
pene şi derulat de SC Apaserv
Satu Mare SA, trebuie să fie fina-
lizate până la finele anului 2015,
astfel se riscă returnarea banilor.
Din acest motiv, conducerea Aso-
ciaţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară „Apă-Canal” a solicitat ieri
primarilor să stăruiască pe lângă
constructori să se încadreze în
timp în ceea ce priveşte executa-
rea lucrărilor. 

Preşedintele Consiliului
Judeţean Satu Mare a afirmat ieri,
în cadrul şedinţei ADI Apă-
Canal că trebuie găsite soluţii
acolo unde sunt probleme pentru
rezolvarea lor şi a cerut primarilor
din judeţ să solicite constructori-
lor să finalizeze în termen lucră-
rile. Totodată, managerul
judeţului Satu Mare, Nicolae
Bura, a afirmat că dacă investiţiile
nu sunt finalizate până la finele
anului 2015 se va ajunge în situa-
ţia de a returna banii europeni
alocaţi pentru acest proiect, care

nu sunt puţini, sau va fi necesar ca
aceste lucrări să continue din
surse proprii, bani pe care autori-
tăţile locale şi cele judene nu îi au. 

Tot cu această ocazie, di-
rectorul SC Apaserv, Dan Stege-

rean, a atras atenţia primarilor că
acele cheltuieli neeligibile trebuie
achitate din fonduri proprii şi să
nu le confunde cu partea autori-
tăţilor locale de cofinanţare.

Florin Dura

UDMR va decide după o
analiză atentă dacă va rămâne sau nu
la guvernare. O primă rundă de
discuții a avut loc între șefii
organizațiilor din zonă sâmbătă la
Tășnad. O decizie clară nu va fi luată
decât după consultări amănunţite,
au anunţat ieri, în cadrul unei
conferinţe de presă, preşedintele
Organizaţiei Judeţene Satu Mare a
UDMR, senatorul Pataki Csaba, şi
preşedintele Organizaţiei
Municipale Satu Mare a UDMR,
deputatul Kereskenyi Gabor. La
Satu Mare, ieri a avut loc o întâlnire

informală cu 15 primari, majoritatea
lor declarându-se mulțumiți de
modul în care au lucrat împreună cu
actualul executiv. Liderii UDMR au
declarat că nu se grăbesc să sară
dintr-o barcă în alta, iar cel mai
probabil discuțiile de mâine vor ține
mai multe ore.  Senatorul Pataki
Csaba și deputatul Kereskenyi Gabor
au mulțumit pentru voturile primite
de candidatul lor în primul tur și au
subliniat că vor continua să susțină
interesele cetățenilor sătmăreni la
nivelul legislativului României.

Silvia Spanciu

Lucrările de reabilitare a reţelelor de apă şi cana-
lizare trebuie finalizate în termen

UDMR nu se grăbeşte să sară
dintr-o barcă în alta
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Guvernul pune serios umărul la dezvoltarea
judeţului
8 Peste 40 de contracte de finanţare pentru diferite investiţii derulate în judeţ, în valoare de peste 19,5 milioane
de lei, au fost semnate ieri la Consiliul Judeţean

Peste 40 de contracte de
finanţare a unor investiţii
prin Programul Naţional de

Dezvoltare Locală au fost semnate
ieri la sediul Consiliului Judeţean.
Valoarea totală a contractelor sem-
nate este de 19,5 milioane de lei şi
cuprind investiţii diverse, de la
modernizări de drumuri, la
grădiniţe, şcoli şi terenuri de sport.

O dezvoltare fără
precedent a judeţului

Un nou moment istoric
pentru judeţul Satu Mare a avut loc
ieri, la sediul Consiliului Judeţean,
unde au fost semnate 41 de con-
tracte de finanţare pentru diferite
investiţii realizate în judeţ. Astfel,
din totalul celor 141 de contracte
propuse la Ministerului Dezvoltării
au fost semnate în prima fază 56, la
care se mai adaugă cele 41 semnate
ieri, urmând ca în scurt timp să fie
semnate şi celelalte. 

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a ţinut să
mulţumească Guvernului Ponta şi
Ministerul Dezvoltării pentru aceste
finanţări adăugând că se poate vorbi
despre o dezvoltare fără precedent a
judeţului Satu Mare. “Vreau să
profit de ocazie şi să mulţumesc Gu-
vernului Ponta, ministrului
Dezvoltării pentru implicarea şi
pentru prietenia care au arătat-o
judeţului Satu Mare. Vedem cu
adevărat că aceste contracte le vom
derula, sunt finanţate şi susţinute.
Cred că putem să vorbim de o dez-
voltare fără precedent a judeţului
Satu Mare, prin care putem să
rezolvăm probleme care au existat de
mult timp, drumuri care poate de
20, 30, 40 de ani n-au fost reabili-
tate. Prin aceste contracte nu sunt
rezolvate doar problemele de
infrastructură rutieră ci şi cele edil-
itare” a mai spus Ştef. Preşedintele CJ
i-a mulţumit de asemenea şi
vicepreşedintelui Mircea Govor pen-
tru implicarea sa, care a susţinut per-
sonal aceste proiecte la Bucureşti. De
asemenea, managerul public al
judeţului Satu Mare, Nicolae Bura, a
punctat faptul că aceste contracte se
derulează mai departe şi nu a fost
doar o promisiune de campanie
electorală. De asemenea, a dat
asigurări că sunt finanţate investiţiile
din comune fără a se ţine cont de cu-
loarea politică a primarilor, adăugând
faptul că judeţul Satu Mare se află
printre primele atât ca valoare cât şi
ca număr de proiecte finanţate.  

Valoare de aproape 
20 de milioane de lei

Din cele 41 de contracte de
finanţare semnate ieri la Satu Mare,
în valoare totală de 19,5 milioane de
lei, 29 sunt derulate de diferite
primării din judeţ şi 13 de Consiliul
Judeţean.  Este vorba despre comuna
Agriş - Supraetajare Şcoală cu clasele
I-VIII - 300.000 lei, comuna
Călineşti Oaş - Modernizare drum

comunal DC80 Coca-Păşunea Mare
- 759.002 lei, comuna Crucişor - Re-
abilitare cămin Poiana Codrului -
525.193 lei, comuna Gherţa Mică -
Reţea de canalizare şi staţie de epu-
rare în localitatea Gherţa Mică -
594.527 lei şi Construire sală
multifuncţională-cămin cultural -
700.000 lei, comuna Hodod - Re-
abilitare Cămin cultural în locali-
tatea Lelei - 418.495 lei, comuna
Micula - Extindere cu un nivel a
Şcolii cu clasele I - VIII “Gellert
Sandor” Micula - 100.000 lei, co-
muna Moftin - Stadion comunal tip
1 varianta 1 în localitatea Moftinu
Mic, comuna Moftin, judeţul Satu
Mare - 239.500 lei, comuna Oraşu
Nou - Reparaţii la clădirea fostei
şcoli din Prilog Vii şi transformarea
în Sală de Festivităţi - 100.000 lei,
comuna Racşa - Finalizare
construcţie Cămin Cultural Racşa,
judeţul Satu Mare - 1.000.000 lei,
comuna Turţ - Reţea de canalizare şi
staţie de epurare în localitatea Turţ,
judeţul Satu Mare - 657.613 lei, co-
muna Turulung - Modernizare
drum comunal DC7 Turulung-
Gherţa Mare - 168.753 lei, comuna
Apa - Reabilitarea drumului comu-
nal DC18A, Apa-Someşeni -
395.000 lei şi Reabilitarea drumului
comunal DC86, Apa-Lunca Apei -
395.000 lei, comuna Bogdand -
Modernizare uliţă în localitatea Ser,
comuna Bogdand, judeţul Satu
Mare - 825.000 lei, comuna
Craidorolţ - Modernizare drum de
interes local în comuna Craidorolţ-
Eriu Sancrai-Satu Mic, judeţul Satu
Mare - 265.000 lei, comuna
Crucişor - Canalizare, ape uzate
menajere în localităţile Crucişor şi
Ieghereşte şi staţie de epurare ape
uzate menajere în localitatea
Crucişor, judeţul Satu Mare -

600.000 lei, comuna Doba - Mod-
ernizare drum comunal DC 59
Boghiş – Traian, în comuna Doba,
judeţul Satu Mare - 560.000 lei, co-
muna Păuleşti - Reabilitare şi
modernizare drum comunal DC 96
Ambud – Amaţi, judeţul Satu Mare
- 400.000 lei, comuna Tarna Mare -
Modernizare drum comunal DC 5,
comuna Tarna Mare, judeţul Satu
Mare - 950.000 lei, comuna Târşolţ
- Alimentarea cu apă a localităţilor
Târşolt şi Aliceni, aparţinătoare co-
munei Târşolt, judeţul Satu Mare -
700.000 lei, şi comuna Viile Satu
Mare - Modernizare străzi în
localităţile Cioncheşti şi Tătăreşti,
comuna Viile Satu Mare, judeţul
Satu Mare - 800.000 lei.

Finanţări ale
proiectelor derulate
în oraşe

Nu numai comunele au
beneficiat de aceste finanţări dar şi
cele derulate de oraşe. Astfel, oraşul
Negreşti Oaş beneficiază de
finanţări pentru trei proiecte şi
anume Modernizare străzile:
Crizantemelor, Salcâmilor, Mihai
Viteazu şi Moţilor (tronson str. Tu-
rului - str. Salcâmilor), oraş Negreşti
Oaş, judeţul Satu Mare - 1.200.000
lei; Modernizarea străzilor: Moţilor
(tronson str. Ion Creangă- str. Turu-
lui) şi DC 11- str. Turului (tronson
str. Victoriei - str.Dumbrava) din
oraşul Negreşti Oaş – 1.200.000 lei
şi Modernizarea străzilor:
Primăverii, Viitorului, Pieţii, Arenei,
1 Iunie ( tronson strada Moţilor-
strada Plopilor), 1 Iunie (prelungire
strada 1 Iunie- strada Păduri) din
oraşul Negreşti Oaş - 1.100.000 lei. 
De asemenea, oraşul Tăşnad va ben-
eficia de o finanţare de 1.600.000 de

lei pentru construire Primăriei. Tot
1.600.000 de lei primeşte şi mu-
nicipiul Carei pentru investiţia Re-
nasterea centrului istoric al
municipiului Carei (Hanul Steaua
de Aur) şi Reabilitarea sediului
Primăriei Municipiului Carei, în
timp ce municipiul Satu Mare
beneficiază de o finanţare de
270.000 lei pentru Reparaţii capitale
la clădirea Şcolii cu clasele I - VIII
nr. 10.

Proiecte ale 
Consiliului Judeţean

Tot ieri au fost semnate şi
13 proiecte derulate de Consiliul
Judeţean. Acestea sunt Act aditional
- Pod km 29+031 - Turţ, peste râul
Turţ - 757.102 lei, Act aditional -
Modernizare drum judeţean DJ
195C Pir - Lim. Jud. BH (Sălacea),
km 42+318- 43+268, 43+268 -
44+768 - 20.059 lei, Act aditional -
Modernizarea drumului judeţean
DJ 196B Carei (DN1F) - Foieni,
km 0+000.00 - km 5+209,28,
Judeţul Satu Mare - 10.000 lei, Act
aditional - Modernizare drum
judeţean DJ 195C Ady Endre -
Căuaş, km 18+822 - 24+822 -
10.000 lei, Act aditional - Modern-
izare drum judeţean DJ 193E Lim.
Jud. MM - Bârsău de Sus - Lim. Jud.
MM, km 12+000 - 20+325 -
10.000 lei, Act aditional - Modern-
izare drum judeţean DJ 108C Carei
(DJ 108M) – Căpleni (Biserica şi
Mănăstirea Franciscană Sfântul
Anton de Padova) km 0+000 – km
3+500 - 15.000 lei, Act aditional -
Modernizarea drumului judeţean
DJ 195 B Doba (DN 19)- Boghiş-
Dacia-Moftinu Mare-Crişeni-
Craidorolţ-Teghea-Mihăieni-Acaş –
(DN 19A) km 0+000-km 34+039,

judeţul Satu Mare, Tronson 3-
Craidorolţ-Ţeghea-Mihăieni- km
22+849.837-km 29+229.870 -
10.000 lei, Act aditional - Modern-
izarea drumului judeţean DJ 195B
Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia –
Moftinu Mare – Crişeni –
Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni –
Acâş (DN 19A) km 0+000 – km
37+105, Judeţul Satu Mare, Tron-
son Acâş – Mihăieni - 5.000 lei, Act
aditional - Modernizarea DJ 108G:
Supuru de Sus (DN19) – Sechereşa
– DJ 109N, km 0+00-km 4+910
(4+750), L=4.750 km  - 25.000 lei
sau Act aditional - Modernizare DJ
195 Potău - DN 19 F - 8.000 lei.

Totodată, au fost finanţate
şi trei investiţii mai mari derulate de
Consiliul Judeţean, în valoare de
câte 100.000 de lei fiecare. Acestea
sunt Act aditional - Modernizare DJ
193A: Satu Mare (DJ 193)- Amaţi -
Ruşeni - Tătărăşti - Necopoi - Ho-
morodu de Jos - Homorodu de Mi-
jloc - Homorodu de Sus - Solduba -
Hodişa - Socond – Răteşti (DN 19
A), km 0+000 (0+900) km 49+124
(49+099), Act aditional - Modern-
izare DJ 108L Tăşnad - Cig - Eriu
Sâncrai - Craidorolţ - Pişcari -
Terebeşti - Gelu – Mădăras, km
0+000 – km 36+987, judeţul Satu
Mare şi Act aditional - Modernizare
DJ 108M: Tăşnad (DN 1F) - Santău
- Chereuşa - Andrid - Dindeşti - Irina
- Portiţa - Vezendiu - Tiream - Carei
- Cămin - Lucăceni - Berveni –
graniţa Ungaria, km 0+000-km
59+979 (60+090). 

Prin aceste contracte de
finanțare semnate între UAT-uri și
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice vor fi făcute
decontări sau plăți ale lucrărilor și
serviciilor executate, respectiv
prestate, în valoare de 19.593.247 lei. 

FLORIN DURA

FINANŢARE. Prin semnarea acestor contracte, în judeţ vor ajunge aproape 20 de milioane de lei
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Agenţii economici sătmăreni
care doresc să şcolarizeze
elevi în învățământul profe-

sional, pentru anumite calificări
profesionale, sunt invitați să so-
licite acest lucru în scris la Inspec-
toratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Satu
Mare până la data de 22 decembrie.
Acest lucru este necesar pentru
elaborarea cifrei de şcolarizare în
învățământul profesional cu durata
de 3 ani după clasa a VIII-a pentru
anul şcolar 2015-2016, se arată
într-un comunicat de presă remis
de IŞJ Satu Mare.

Odată ce aceste solicitări au
fost depuse, consiliul de
administrație al inspectoratului
școlar le va analiza până la data de 9
ianuarie şi va stabili unitățile de
învățământ care pot asigura for-
marea profesională. De asemenea,
până la data de 16 ianuarie, opera-
torii economici încheie contracte-
cadru cu unitățile de învățământ
partenere sau cu unitățile de
învățământ desemnate de către in-
spectoratul școlar, asta în situația în
care nu au deja un parteneriat cu o
instituție de învățământ. Aceste con-
tracte stabilesc obligațiile privind or-
ganizarea și desfășurarea procesului
de formare pentru obținerea
calificării profesionale a elevilor și a
stagiilor de pregătire practică. 

În continuare, până la data
de 20 ianuarie va fi elaborat proiec-
tul planului de școlarizare care va fi
avizat de către Comitetul Local de

Dezvoltare a Parteneriatului Social
(CLDPS), iar până la data de 23 ian-
uarie proiectul planului de
școlarizare pentru anul școlar 2015-
2016 va fi înaintat spre aprobare la
Ministerul Educației Naționale.

Toate aceste prevederi sunt
specificate în Metodologia privind
fundamentarea cifrei de școlarizare

pentru învățământul preuniversitar
de stat finanțat de la bugetele locale
și de la bugetul de stat, trimis de
Ministerul Educaţiei tuturor in-
spectoratelor şcolare alături de
avizul conform în vederea
organizării rețelei unităților de
învățământ preuniversitar pentru
anul școlar 2015-2016. Proiectul

planului de școlarizare se
realizează la nivelul unităților de
învățământ și a inspectoratului
școlar județean, pe baza criteriu-
lui legislativ, criteriului eco-
nomic, criteriului demografic,
criteriului geografic, criteriului
socio-economic şi a ofertei
educaționale.

Modelul de adresă de solic-
itare și calificările profesionale pen-
tru care se poate asigura pregătirea
prin învățământul profesional se
găsesc pe pagina web a Inspectorat-
ului Școlar Județean Satu Mare
www.satmar.ro, în cadrul secțiunii
Fundamentarea cifrei de școlarizare
pentru anul școlar 2015-2016. 

FLORIN DURA

Firmele sătmărene pot solicita elevi 
în practică
8 În funcţie de aceste cereri va fi elaborat planul de şcolarizare a învăţământului profesional pentru anul şcolar viitor

OPORTUNITATE. Agenţii economici sătmăreni pot încheia contracte de colaborare cu şcolile profesionale

La Sala Radio din Sighetu
Marmației a avut loc marţi lansarea
cărții „Turn desfrunzit” de Felician
Pop. Această lansare a fost așteptată
cu mult interes de către sigheteni,
probă și faptul că la eveniment au
participat peste o sută de iubitori ai
literaturii.  Despre carte au vorbit
Brînduşa Oanţă (redactor șef -
Radio Sighet), Adela Pop
(președinte UAP - Sighet), profe-
sorul Horea Picu, Ioan Mariş (direc-
torul editurii Valea Verde), Daniela
Oniţa-Ivaşcu (din partea Consiliu-
lui Local Sighet), Vasile Muste
(şeful Casei Municipale de Cultură
Sighet), Aurel Pop (directorul Edi-
turii Citadela), Robert Laszlo (di-
rectorul Centrului Județean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Satu Mare) şi Ileana
Popovici (directoarea Grădiniței
din Biserica Albă, Ucraina). Vor-
bitorii au reliefat originalitatea, dar
și curajul autorului de a spune lu-
crurilor pe nume, subliniind faptul
că atitudinea civică și spiritul social
sunt componente durabile ale aces-
tui spațiu. Sighetenii au apreciat
faptul că viața culturală sătmăreană
poate reprezenta oricând o
paradigmă spirituală a unei
comunități multiculturale și au
mărturisit că au observat că de
câțiva ani încoace, viața culturală

sătmăreană a devenit extrem de
efervescentă și diversificată. 

Totodată, Felician Pop a
ținut o pledoarie pentru necesitatea
înălțării omului prin cultură. El i-a
îndemnat pe cei tineri să opteze
pentru un proiect existențial aici
acasă și să nu devină slugile altora.
România se poate reconstrui doar
din interior pentru că are resursele
necesare unei adevărate resurecții
naționale. Intervenția cea mai
emoționantă i-a aparținut Elenei
Popovici din Biserica Albă, care a

ținut să mulțumească public
autorităților județului Satu Mare
pentru sprijinul real și constant pe
care Sătmarul îl acordă românilor
din dreapta Tisei.  

În final au mai fost prezen-
tate publicului cartea „Reb Ancili
și alte povestiri vesele despre
evreimea Oașului” tradusă de Feli-
cian Pop și revista Force Tourism
Satu Mare care prezintă princi-
palele atracții turistice ale județului
nostru.

Bogdan Tulbure

Eveniment cultural sătmărean de excepție la Sighet

Fenomenul de voluntariat a
devenit de la an la an tot mai vizibil
în municipiul Satu Mare. Tinerii fac
voluntariat pentru că îi ajută să îşi
găsească un loc de muncă, dar o dată
ce au un job renunţă la el din cauza că
majoritatea angajatorilor  nu le mai
permit să îşi continue activitatea. 

Nu sunt puţine activităţile
organizate de voluntarii de la
Asociaţia Act4U, dintre acestea
foarte multe destinate tinerilor şi
elevilor. Pentru fiecare proiect însă
există o echipă care dedică timp şi en-
ergie pentru ca activitatea să aibă real-
mente impact şi să producă o
schimbare la nivelul mentalităţii
grupului participant.  

Voluntariatul reprezintă o

activitate pe care persoana implicată
o desfăsoară în mod liber şi conştient,
fară a primi în schimbul muncii sale
o remuneraţie. De curând, a fost
promulgată o lege care recunoaşte ac-
tivitatea de voluntariat ca experienţă
profesională de către angajatori, dar
mai sunt încă aspecte care au rămas
nerezolvate. Toţi cei care fac volun-
tariat sunt premiaţi în fiecare an în
cadrul evenimentului Gala Voluntar-
ilor, unde se acordă diplome şi premii
pentru „Voluntarii anului”, „Coordo-
natorul anului” şi „Voluntarul anului”.
Anul acesta evenimentul va avea loc
în 5 decembrie când sătmărenii îi vor
putea cunoaşte pe toţi cei care fac
ceva pentru comunitatea sătmăreană.  

Alexandra Ardelean

Voluntariatul are priză la tinerii
sătmăreni
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Pe lângă evenimentele care
vor fi organizate în mu-
nicipiul Satu Mare, de Ziua

Naţională a României vor fi orga-
nizate manifestări şi în Carei,
Negreşti Oaş şi Tăşnad. La aces-
tea sunt invitaţi să participle toţi
cetăţenii.

Concert Veta Biriş la Carei
Manifestările dedicate

Zilei Naţionale vor debuta la Carei
luni, de la ora 11.00, la Monumen-
tul Ostaşului Român, cu un Te
Deum, depunere de coroane și flori
în cinstea eroilor neamului, urmate
de o degustare de sarmale. 

Începând cu ora 17.00, la
Casa Comunitară Sf. Ladislau va
avea loc un concert extraordinar de
folclor susţinut de cunoscutele in-
terprete de muzică populară Veta
Biriş şi Ana Holdiş Pop, respectiv
de ansamblul Ceatăra. Intrarea la
concert este liberă, în limita
locurilor disponibile.

Depuneri de coroane 
şi program artistic 
la Negreşti

Primarul Aurelia Fedorca,
Primăria Negreşti-Oaş, Consiliul
local Negreşti-Oaş şi Casa
Orăşenească de Cultură îi invită pe
toţi negreştenii să participe la
manifestările organizate de 1 De-
cembrie, Ziua naţională a
României şi a românilor de pre-
tutindeni. Manifestările se vor
desfăşura la Monumentul Eroilor
din parcul central al oraşului şi vor
debuta la ora 10.00 cu intonarea
Imnului Naţional, urmat de cere-

monialul religios. 
În continuare, va fi

prezentată însemnătatea istorică a
zilei de 1 Decembrie după care va
urma ceremonia de depunere de
flori şi coroane. Programul artistic
va fi prezentat de copiii de la G.P.P.
nr. 7 – cântece patriotice, de elevii
de la Şcoala Gimnazială Nr. 1
Negreşti-Oaş, clasele a IV-a – mon-
taj literar-muzical şi liceenii de la
Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, pre-
cum şi de interpretul local Vlad
Belbe. 

Vor participa primarul
oraşului şi şefii de servicii din
primărie, consilierii locali, preoţi,
reprezentanţi ai instituţiilor de
cultură şi învăţământ din Negreşti-
Oaş, reprezentanţi ai partidelor
politice, ai poliţiei locale şi de
frontieră şi alţii.

Hora Unirii la Tăşnad
Tăşnădenii sunt invitaţi să

participe la manifestările organizate de
municipalitate cu ocazia Zilei
Naţionale a României. Acestea vor în-
cepe de la ora 11:15 cu deschiderea
vernisajului “Baionete şi săbii din
primul şi al doilea război mondial” ,
după care la ora 12:00 va avea loc cer-
emonia de depunere de coroane la
Monumentul Eroilor din centrul
oraşului. După  ora 13:00 preşcolarii
de la Grădiniţa cu Program Prelungit
şi elevii de la Şcoala Gimnazială din
Tăşnad vă invită să urmăriţi un pro-
gram artistic ce cuprinde poezii şi cân-
tece patriotice.  

La finalul manifestărilor,
tăşnădenii şi oficialităţile prezente sunt
invitate să se prindă în Hora Unirii în
semn de respect faţă de toţi cei care au
scris o pagină din istoria României.

Manifestări ample de 1 Decembrie
în judeţ
8Astfel de evenimente vor fi organizate la Carei, Negreşti Oaş şi Tăşnad

LEBăDA angajează
2 lucrători comerciali

Experienţa în domeniul materialelor de construcţii reprezintă
un avantaj. 
Depune CV-ul la magazinul nostru de pe B-dul Independenţei UH 8.

ALexAndrA ArdeLeAn

Cu toate că mai sunt
câteva zile până la sărbătoarea
naţională a tuturor românilor, elevii
de la Liceul de Artă “ Aurel Popp”
au început încă de ieri activităţile
dedicate acestei zile. În acest fel, ele-
vii şi-au manifestat dragostea faţă de
poezia românească şi cântecele pa-
triotice.

Startul manifestărilor a
fost dat de directorul unităţii
şcolare, Cristian Pop, care le-a
reamintit elevilor prezenţi sacrifi-
ciul pe care românii l-au făcut pe 1
Decembrie 1918. Ca în fiecare an
liceul pregăteşte un amplu program
dedicat Zilei de 1 Decembrie. Anul
acesta elevii s-au pregătit cu poezii
şi piese clasice la diferite instru-
mente muzicale, dar şi cu un film is-
toric în care a fost evidenţiată lupta

ostaşilor români pe câmpul de
luptă. 

Astfel de manifestări vor fi
organizate şi vineri la Filarmonica
“Dinu Lipatti” când cei mai

talentaţi elevi ai liceului vor
prezenta un program artistic special
pentru care s-au pregătit aproape
tot semestrul.  

Alexandra Ardelean

Lecţie de patriotism la Liceul de Artă

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT 
AL ENERGIEI ELECTRICE SA

Sucursala de Transport Cluj
ANGAJEAZA

AJUTOR SEF TURA Statia 220 kV Vetis

Principalele sarcini si responsabilitati:
exploatarea si supravegherea instalatiilor din statie
efectuarea de manevre programate si manevre pentru eliminarea incidentelor
citire aparate si semnalizari, inregistrarea tuturor parametrilor de functionare
a instalatiilor pentru buna functionare a Sistemului Energetic National
efectuare controale in statie, depistarea si anuntarea neconformitatilor
raspunde nemijlocit de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regi-
mului de lucru stabilit, a instalatiilor pe care le are in primire
activitatea presupune lucrul in ture, durata timpului de lucru fiind de 12 ore
Cerinte
studii:  superioare / superioare de scurta durata / scoala de maistri – in specia-
litatea energetica sau echivalent
cunostinte teoretice in domeniul electrotehnic
cunostinte teoretice si practice referitoare la echipamentele primare, secun-
dare si auxiliare din statiile de transformare
cunoasterea normelor de protectie si securitate a muncii, a protectiei mediului
si situatii de urgenta
cunostinte operare PC
apt din punct de vedere medical si psihologic.

Concursul va avea loc in data de 03.12.2014  la ora 1000 si se va desfasura
sub forma de proba scrisa si interviu.

Tematica si bibliografia se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane
al ST Cluj. 

Daca acest post va intereseaza si considerati ca indepliniti cerintele de
mai sus, va rugam ca pana la data de 02.12.2014 ora 1500 sa trimiteti:   un CV,
actele de studii (diplome original+copie), copie dupa carnetul de munca (pentru
demonstrarea vechimii pana la data de 31.12.2010) in atentia Serviciului Resurse
Umane din str.Memorandumului nr.27, et.5, cam 503B. Telefon informatii:
0264-405506, 0264-405529

Centrul Cultural G.M.
Zamfirescu cu sprijinul Primăriei
şi a Consiliului Local Satu Mare
organizează în perioada 28-29
noiembrie un concert de jazz și o
paradă a tobelor. Concertul de
jazz va fi susținut de trupa
timişoreană Sebastian Spanache

Trio, vineri, 28 noiembrie 2014,
de la ora 20:30, în incinta localu-
lui District 15, str. Ştefan cel
Mare 15. Intrarea se face pe bază
de rezervare.

Sâmbătă, 29 noiembrie
2014, de la ora 18:00, în Am-
fiteatrul Centrului Cultural „G.M.

Zamfirescu” va avea loc o paradă a
tobelor coordonată de Csaba
Cserey cu 30 de invitaţi –
percuţionişti şi toboşari. Invitatul
special al acestei seri va fi toboşarul
de excepţie Julius Petrus din Slova-
cia. Intrarea este liberă.

Bogdan Tulbure

SĂRBĂTOARE. Ziua Naţională a României va fi marcată şi în judeţ

Concert de jazz şi paradă a tobelor la Satu Mare
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“DANIEL”-TERMOPANE
PrOfile salaMander 100% faBriCate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

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

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi Pe strada Martir-
ilOr dePOrtaţi,  în inCinta

fOstei tiPOgrafii “sOMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai Bune
Preţuri Din oraş!

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

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

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

nr. telefon contact - 0756068011

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

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

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTalon deserT graTuiT!
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Considerat pe bună drep-
tate a fi unul dintre cei
mai buni antrenori din

sportul sătmărean, Mihaly Terely
a împlinit ieri 59 de ani. Iar cum
era oarecum firesc ziua de naştere
şi-a sărbătorit-o prin muncă, la
sala de judo de la CS unIo.

din cei 59 de ani de viaţă,
42 i-a dedicat sportului. E antrenor
de judo din 1972 şi de-a lungul
carierei se poate mândri cu sportivii
crescuţi de el şi cu cele 63 de
medalii de aur cucerite de aceştia la
competiţii majore.

Terely recunoaşte că
marea lui dorinţă ar fi să vadă unul
dintre sportivii săi la Jocurile
Olimpice. „Speranţe ar fi pentru că
şi acum avem o generaţie bună de
judoka la CS UnIO. dora Kovacs,
Cristi Şereş, Samel lorand, Florin
Faur, surorile Czerlau şi lista poate
continua, iată sportivii în care îmi
pun speranţe că pot ajunge la
Olimpiadă“, spune Mihaly Terely.

“nu pot face o
comparaţie între perioada de acum
şi cea de dinainte de Revoluţie.
atunci era mai greu de mers la
competiţii internaţionale, acum e
uşor de ajuns acolo dar nu întot-
deauna ai banii necesari”,  ne-a mai
spus Terely încântat că şi acum

ţine legătura cu foştii săi sportivi.
“le-am promos celor care

iau medalii la naţionale că-i rec-
ompensez cu o excursie la Eu-
roland în Germania, cel mai mare
parc de distracţii din Europa. E
aproape de Freiburg şi ne vom în-
tâlni acolo cu fostul meu sportiv,
lucian Preda. după un an de
muncă asta e recompensa pe care

le-am promis-o elevilor mei”, a
povestit Terely modul în care
reuşeşte să-şi mai motiveze
sportivii. 

legat de turneul de
sâmbătă de la Satu Mare, Terely e
mândru că acum Cupa UnIO a
ajuns la a 19-a ediţie şi că e bătaie
mare pe invitaţii. Vor fi peste 300
de sportivi de la cele mai bune

cluburi din România şi Ungaria
iar turneul e acum considerat a fi
mai puternic chiar ca şi Campi-
onatul naţional.

Întrebat ce-şi doreşte pe
plan personal de ziua lui, Terely a
răspuns rapid:”multă sănătate ca
să pot sta în judo ani buni şi să mă
bucur de performanţe alături de
sportivi”.

FLorIn MurEşAn

anIVERSaRE

Mihaly Terely, în sală şi de ziua lui!
8antrenorul judokanilor de la CS UnIO a împlinit ieri 59 de ani

Sala de scrimă alexandru
Csipler s-a umplut ieri de prichin-
deii de la Grădiniţa cu program
prelungit nr. 6. Spadasinul berta-
lan arkosi s-a încumetat să
pornească în această toamnă un
program de promovare a sportu-
lui printre copiii de la grădiniţe.

Iar primul pas l-a făcut la
începutul lunii octombrie, când
împreună cu alţi spadasini de la
CS Satu Mare au oferit o
demonstraţie la sediul grădiniţei
de pe strada luceafărului nr. 23.
“Scrima este foarte iubită în rân-

dul celor mici. Mă bucur că un
număr foarte mare de copii vor să
practice acest sport de tradiţie în
Satu Mare. Iar mai încolo, dintre
aceştia sperăm să descoperim noi
campioni, aşa cum sunt amalia
Tătăran, Simona Pop sau
ceilalţi“, a spus arkosi, care pen-
tru început recunoaşte că îi e
foarte greu să-i stăpânească pe
pitici. “E multă joacă în ceea ce
facem noi. Mă bucur că orele de
sport sunt atât de îndrăgite atât
de copii cât şi de părinţi. deja s-
a extins acţiunea şi la grupele de

la Grădiniţa nr. 2“, a completat
directoarea grădiniţei, Eleonora
nuszer, care recunoaşte că cei
mici şi-ar dori ca orele de sport să
ţină o zi întreagă.

după care, în sala Csi-
pler, copiii, aproximativ 30 la
număr, au început cu o
gimnastică specifică, supervizaţi
de sportiv dar şi de doamnele ed-
ucatoare, după care s-au duelat cu
arme special concepute pentru cei
mici. aceasta, de altfel, a fost şi
cea mai distractivă parte a
dimineţii.

EVEnIMEnT
Muşchetari de grădiniţă
8“Piticii“ s-au distrat ieri dimineaţă în sala de scrimă alexandru Csipler

Campionatele naţionale de
spadă cadeţi au debutat ieri la
Craiova cu proba individuală
masculină. de la CS Satu Mare au
tras pe planşă Marton Szep, adam
Macska, alexandru Oroian, Ruben
lazar, Zoltan Kato şi balazs Szilagyi. 

dacă anul trecut, Marton
Szep s-a clasat pe trei, de această dată
a fost învins pentru accederea în
semifinale, la limită, 14-15 şi a termi-
nat concursul pe 7. Zoltan Kato şi
balazs Szilagyi au pierdut pentru in-
trarea în 16, clasându-se la final pe
locurile 24 şi 28, iar alex Oroian şi
david lazar au pierdut în duelurile

pentru accederea pe tabloul de 32,
încheind pe 33, respectiv 34. a venit
rândul lui adam Macska să încheie

campionatul pe locul trei, pierzând
accederea în finală în faţa reprezen-
tantului celor de la CSM Tg. Mureş,
cu 11-15. aşadar prima medalie, cea
de bronz, în cadrul naţionalelor de
cadeţi a fost cucerită pentru Satu
Mare de adam Macska. Competiţia
continuă astăzi cu proba pe echipe,
unde CS se va baza pe primii patru
clasaţi la individual.

Tot azi vor porni spre
Craiova fetele, sub comanda
antrenorului Francisc Csiszar. Vor
intra pe planşe şi se vor bate pentru
medalii Teodora Coste, amarilisz
Pallai, Mellany Pfeifer şi Csilla nagy. 

SPadă
Adam Macska a adus prima medalie la cadeţi
8Cea de bronz la C.n. de la Craiova

Se joacă în această
seară în Liga Europa

Grupa A
Villarreal – Mönchengladbach
(22.00, digi 3)
FC Zürich - apollon limassol
(22.00, dolce 4)

Grupa B
Torino FC - Club brugge
HJK Helsinki - FC Copenhaga

Grupa C
Tottenham Hotspur - FK Partizan
asteras Tripolis - beşiktaş JK

Grupa D
Celtic FC - FC Salzburg
astra Giurgiu - dinamo Zagreb
(22.00, digi 1, dolce 2)

Grupa E
Estoril Praia - PSV Eindhoven
dinamo Moscova – Panathinaikos
(18.00, digi 2)

Grupa F
Inter Milano - dnipro (22.00,
dolce 3, 22.45, digi 2 - premieră)
Saint-Étienne - Qarabağ

Grupa G
HnK Rijeka - Standard liège
Feyenoord - Sevilla FC (20.00,
dolce 4)

Grupa H
FC Krasnodar - lOSC lille
(19.00, dolce 2)
Vfl Wolfsburg - Everton FC
(20.00, digi 3, dolce 3)

Grupa I
Slovan bratislava - Young boys
Sparta Praga - SSC napoli

Grupa J
aalborg - Steaua bucureşti (20.00,
digi 1, dolce 1)
dynamo Kiev - Rio ave FC (20.00
digi 2)

Grupa K
dinamo Minsk - PaOK FC
Ea Guingamp - aCF Fiorentina

Grupa L
Trabzonspor aŞ - Metalist Kharkiv
KSC lokeren - legia Varșovia

Primul meci al etapei a
11-a a diviziei a, seria b se
joacă în această dimineaţă. Este
vorba despre confruntarea din-
tre CSM Satu Mare şi Potaissa
2 Turda.

Oaspeţii au cerut ca
acest meci să se dispute mai re-
pede, pentru că prima echipă a
oaspeţilor de astăzi joacă în
week-end în cupele europene.
asta poate însemna că formaţia
din Turda ar putea juca la Satu
Mare cu mai mulţi handbalişti
de la prima echipă, pentru a-i

roda.
Iar veştile din tabăra

noastră nu sunt deloc bune.
Principalul marcator al echipei
pregătite de nicolae Istrate,
Mureşan, e accidentat de la
meciul cu Minaur, la fel şi Cli-
pea, fiind şanse minime ca
aceştia să joace astăzi, mai ales
că nu s-au putut antrena toată
săptămâna.

Partida din sala Ecate-
rina both va fi arbitrată de O.
Fînaţă din arad şi S. Hendrea
din baia Mare.

Handbal
CSM joacă azi cu Potaissa 2
Turda
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KARATE WKC

Furaţi de arbitri!
Oficialii de la CSM susţin că sportivii sătmăreni puteau obţine mai multe medalii
dacă nu apăreau greşelile de arbitraj

Cele două reprezentante ale
României în Liga Europa joacă în
această seară. Steaua de la ora 20.00,
în deplasare în Danemarca, cu Aal-
borg, iar Astra Giurgiu pe teren pro-
priu cu Dinamo Zagreb.

În grupa J, situaţia este des-
tul de încâlcită, cu Dinamo Kiev lider

cu 9 puncte, umată de Steaua cu 7,
Aalborg cu 6, doar Rio Ave e practic
out din ecuaţia calificării. O victorie
a Stelei în Danemarca ar clarifica lu-
crurile, în caz contrar, steliştii sunt ca
şi afară din Europa. Partida va începe
la ora 20.00 şi va fi transmisă în direct
de Digisport 1 şi Dolcesport 1 şi va fi

arbitrată de germanul Felix Zwayer.
În tur, Steaua s-a impus cu 6-0!

Astra, care nu mai are nici
un fel de şanse la accederea în primă-
vara europeană speră să spele ruşinea
din turul cu Dinamo Zagreb. În tur,
croaţii s-au impus cu 5-1, iar acum
giurgiuvenii vor juca doar pentru pal-

mares.
Celtic – Salzburg este celă-

lalt duel din grupa D, duelul califica-
telor, deşi Celtic ar avea nevoie de un
egal pentru a fi sigură de primăvara
europeană. Meciul începe la ora
22.00 şi este transmis în direct la Di-
gisport.

EUROPA LEAGUE
Steaua luptă pentru calificare, Astra pentru palmares

Secția de karate a CSM Satu
Mare condusă de Mihai
Hanga și Florin Curileac

au participat la Cupa româniei,
competiție ce s-a desfășurat pe
parcursul a două zile la Comple-
xul Sportiv „apollo” din
București. 

Sportivii de la CSM sunt
antrenați de Nicolae Kovacs, Igor
Bălăcescu, Florin Mihali, Robert
Soos și Csatari Attila. Turneul din
capitală a reunit 531 de sportivi
din 44 de cluburi ale Federației
Române de Karate WKC.
Competiția a fost una reușită pen-
tru sportivii de la CSM Satu Mare
dovadă fiind medaliile cucerite: 
- locul i: Răzvan Tinca - catego-
ria Kumite Shobu Sanbon  - 75
kg
- locul ii: Alin Rîșnoveanu - ca-
tegoria Kumite Shobu Sanbon +
75 kg, Paula Ulici - categoria Ku-
mite Shobu  Nihon 11-12 ani,
David Mare - categoria Kumite
Shobu Nihon 7-8 ani, Talida
Miclăuș - categoria Kumite
Shobu Sanbon 18-21 ani, Silvia
Silaghi - categoria Kumite Shobu
Sanbon 15-17 ani
- locul iii: Cornel Bota - cate-
goria Kumite Shobu Sanbon 18-
20 ani. 
Echipe
- Kumite Shobu Sanbon seniori:

locul II - echipă formată din: Igor
Bălăcescu, Florin Mihali,
Laurențiu Călugăru. 
- Kumite Rotativ seniori: locul
III - echipă formată din: Igor Bă-
lăcescu, Florin Mihali, Laurențiu
Călugăru. 
- Kumite Rotativ 15-17 ani -
locul II, echipă formată din: Răz-
van Tinca, Alin Rîșnoveanu,
Vlad Voica. 
- Kumite Shobu Sanbon 15-17
ani - locul III, echipă formată

din: Răzvan Tinca, Alin
Rîșnoveanu, Vlad Voica. 
Echipe fete 
- Kumite Shobu Sanbon 15-17
ani - locul II, echipă formată din:
Silvia Silaghi, Aura Crăciun, Eve-
lin Feher. 

Preşedintele secţiei de
karate de la CSM, Marian Râşno-
veanu a recunoscut că rezultatele
ar fi fost şi mai bune dacă sporti-
vii sătmăreni nu ar fi fost deza-

vantajaţi de sistemul de arbitraj,
mai ales în finale.

Sportivii mulțumesc Pri-
măriei și conducerii CSM Satu
Mare pentru sprijin. De aseme-
nea, sportivii le mulțumesc Pri-
măriilor Viile Satu Mare şi Foieni
pentru asigurarea condițiilor de
antrenament, respectiv sponsori-
lor: Polipol Mobila, Muller și
Prietenii, Resinex România, Art
Chemicals, Universal Construct
și Austrian Investment. 

DaniEl CHiorEan

Considerat la un moment dat
indispensabil pentru UTA, pe vremea
când aceasta își propunea mai mult prin
gura pseudo-finanțatorilor să promo-
veze în Liga 1, Maximiliano Laso a
ajuns la Satu Mare. Suporterii Olimpiei
l-au adoptat rapid, l-ar dori tor timpul
pe teren, însă cel puțin fostul tehnician,
Cosmin Bodea, nu a fost de acord cu
acest lucru. Argentinianul a suferit mult
pe banca de rezerve, unde îl mai uită din
când în când și vechiul și noul antrenor
al „galben-albaștrilor”, Tiberiu Csik.
„Acum e mai bine pentru mine, simt că
mi se dă mai multă încredere și șanse.
Am o relație excelentă cu antrenorul, cu
președintele, care e un om foarte bun și
– bineînțeles – cu colegii. Aradul e pri-
mul oraș unde am locuit în România,
dar acum apreciez ce am la Satu Mare

din punct de vedere sportiv. Chiar avem
echipă și condiții bune, o să urcăm în
clasament”, spune „mijlocașul de buzu-
nar”pentru sportarad.ro.

Întrebat dacă nu are nostalgia
momentelor frumoase petrecute în
„alb-roșu”, sud-americanul e ferm: „A

fost bine la UTA, am avut continuitate
în evoluții și destule realizări, doar că am
auzit că este un cu totul alt club care e
în Liga a 3-a. Suporterii au fost
minunați, doar că ei fac parte acum din
trecutul meu. Astăzi gândul meu este
doar la Olimpia Satu Mare”.

Sâmbătă dimineața, Laso se
va afla față în față cu foștii săi colegi din
Calea Aurel Vlaicu, Siminic și Sălăjan
în Pîncota – Olimpia. „Sunt fotbaliști
buni și mi-au fost ca niște prieteni, însă
sper să bată Olimpia. Dacă evoluăm ca
și sâmbăta trecută, când am făcut egal
cu Fortuna, putem câștiga!”, a adăugat
talentatul fotbalist, despre care chiar Si-
minic, adversarul de sâmbătă al Olim-
piei,  spunea că are valoare de ligi
superioare din România sau alte cam-
pionate externe.

LIGA A 2-A: ŞOIMII - OLIMPIA , SâMBăTă ORA 11
Laso: “Gândul meu e doar la Olimpia!”
8Argentinianul venit de la UTA îşi va reîntâlni sâmbătă o parte din foştii colegi,
ce evoluează acum la Pâncota

Messi, golgeterul 
all-time al Ligii
Starul argentinian Lionel Messi a
devenit cel mai prolific marcator
din istoria Ligii Campionilor, cu 74
de goluri, grație triplei pe care a
reușit-o miercuri seara în partida
câștigată de FC Barcelona, cu scorul
de 4-0, pe terenul formației
APOEL Nicosia, în cadrul Grupei
F a celei mai importante competiții
europene intercluburi. Căpitanul
Barcelonei și al reprezentativei Ar-
gentinei l-a depășit astfel pe spanio-
lul Raúl González Blanco, fostul
atacant al lui Real Madrid, autorul
a 71 de goluri în Champions Lea-
gue. Poziția a treia în această ierarhie
este ocupată de portughezul Cri-
stiano Ronaldo (Real Madrid), cu
70 de goluri. Messi (27 ani) dobo-
râse recent un alt record, cel al nu-
mărului de goluri marcate în
campionatul Spaniei (253 în 289 de
meciuri disputate), deținut de le-
gendarul Telmo Zarra, fostul ata-
cant al lui Athletic Bilbao, care a
marcat 251 de goluri în anii '50. Re-
zultatele de marţi seara:

Grupa E
ŢSKA Moscova (Rusia) - AS
Roma (Italia) 1-1
Au marcat: V. Berezuţki '90+3 /
Totti '43
Manchester City (Anglia) - Bayern
Munchen (Germania) 3-2
Au marcat: Agüero '21 (penalti),
'85, '90+1 / Xabi Alonso '40, Le-
wandowski '45

Grupa F
APOEL Nicosia (Cipru) - FC Bar-
celona 0-4
Au marcat: Suarez '27, Messi '38,
'58, '87
Paris Saint-Germain (Franţa) -
Ajax Amsterdam (Olanda) 3-1
Au marcat: Cavani '33, '83, Ibrahi-
movici '79 / Klaasen '67

Grupa G
Schalke 04 (Germania) - Chelsea
(Anglia) 0-5
Au marcat: Terry '2, Willian '29,
Kirchhoff '44 (autogol), Drogba
'76, Ramires '78
Sporting Lisabona (Portugalia) -
NK Maribor (Slovenia) 3-1
Au marcat: Mane '10, Nani '35, Sli-
mani '65 / Jefferson '42 (autogol)

Grupa H
BATE Borisov (Belarus) - FC
Porto (Portugalia) 0-3
Au marcat: Herrera '56, Martinez
'65, Tello '89
Şahtior Doneţk (Ucraina) - Athle-
tic Bilbao (Spania) 0-1
A marcat: San Jose '68

Campania „Săptămâna legu-
melor şi a fructelor donate“ organizată
de Ministerul Educaţiei Naţionale în
perioada 17-21 noiembrie s-a imple-
mentat cu succes în cadrul Liceului cu
Program Sportiv. Este vorba despre o
campanie socială a cărui scop era sensi-
bilizarea elevilor şi a cadrelor didactice
cu privire la situaţia dificilă în care se află
familiile cu posibilităţi materiale reduse
şi sprijinirea acestora. Atât cadrele di-
dactice cât şi elevii s-au implicat activ în
popularizarea activităţii de donare, ast-
fel s-a reuşit colectarea unei cantităţi
semnificative de fructe şi legume proas-
pete destinate copiilor de la Centrul so-
cial „Prichindel“. Punctul culminant a
reprezentat distribuirea acestora cu aju-
torul voluntarilor SNAC, coordonaţi
de consilierul şcolar Turtoi Timea şi
doamna învăţătoare Ruba Loredana.
Bucuria sinceră şi faţa luminoasă a mi-

cuţilor văzând cadourile a fost de neui-
tat, constituind drept recompensă pen-
tru stăruinţele voluntarilor. Întrucât
Liceul cu Program Sportiv se află în
parteneriat cu Centrul social „Prichin-
del“, acţiuni umanitare similare se vor
organiza lunar.  

Prin această activitate elevii
voluntari ai liceului au dat dovadă de
bunătate, generozitate şi solidaritate, în-
văţând că dăruind vor dobândi.  

LPS a donat fructe şi legume
Centrului „Prichindel“



SOCIETĂŢI

ANUNŢURI DE MEDIU

OFERTE DE SERVICIU

l Firma de curatenie angajeaza personal curatenie
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 bucatareasa.
Telefon: 0723718385
l Fabrica de confectii Carei angajeaza muncitori cal-
ificati si necalificati. Telefon: 0261866730
l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza mecanic auto  cu
experienta, necesar permis de conducere.0745.388.544
l Distribuitor mezeluri, angajez agent vanzari in zona
Satu Mare. Ofer salariu atractiv si masina de serviciu.
Tel.0744516034

l Angajez ajutor zidar in Carei. 0723718385
l Magazin alimentar din Carei angajeaza vinzatoare
si manipulatoare  marfa, cu 4-8 ore. Telefon:
0261864001, intre orele 8-14.

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca  !  Urgent !  Tel :0743.365.114  
l Specialist în construcţii metalice caut loc de muncă.
0771-475448.
l Tânăr, cu permis de conducere, caut loc de muncă.
Telefon 0743-365114.

MATRIMONIALE

l Doamna  de 72 de ani  fara copii caut partener de
viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără obligaţii
până la 43 ani, pentru prietenie, căsătorie. 0747-832325.

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: construcţii, elec-
tricieni auto, înfrumuseţare, alimentaţie, turism, 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. Telefon
0753-660219, 0763-758923.

l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru, pie-
triş, moloz, pământ pentru grădină şi gazon, lemne pen-
tru 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, Lisabona.
Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern şi extern,
la cele mai bune preţuri. 0745-312034.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t, în Satu
Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-450946.

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 Win-
dows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire unitate, insta-
lare programe office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete cu hăr-
ţile 2014, full Europa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ corect.
Bonus: maşină de făcut bule de săpun, fotografii mag-
netice. 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, deviru-
sare. Telefon 0743-365114.
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Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

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

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

În baza art162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală republicată, Serviciul Fiscal Orăşe-
nesc Negreşti-Oaş vinde la licitaţie în data de
15.12.2014 ora 1000  în Negresti-Oas, str.Victoriei,
nr. 109, jud. Satu-Mare, camera 11, următoarele  bu-
nuri  mobile, proprietatea debitorului S.C. DE-
CONT S.R.L., cu sediul în Bixad,nr.237, jud.
Satu-Mare,  CUI  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 asupra bu-
nurilor, să inştiinţeze despre acesta organul de execu-
tare înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Informaţii suplimentare la sediul Serviciul Fiscal Ora-
senesc Negresti-Oas, cam 11, între orele 8.30-16.00,
precum şi pe portalul ANAF, secţiunea Anunţuri,
subsecţiunea valorificare bunuri sechestrate.

Parohia Reformata din Orasu Nou in calitate de
titular anunta publicul interesat asupra initierii
procesului de elaborare si realizarea primei versi-
uni a planului “ Plan Urbanistic zonal- construirii
unei capele mortuare in cimitirul nou, Orasu
Nou” precum si a declansarii etapei de incadrare,
conform GH 1076/2004 in vederea obtinerii
avizului de mediu. Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul titularului din Satu Mare,
str.Corneliu Coposu nr.2/58B in zilele de luni-
vineri, intre orele 8-16 si la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel
Batran, nr. 8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-
16, vineri intre orele 8-14, din data de 03.12.2014.
Publicul interesat poate transmite in scris, comen-
tarii si sugestii, pana la data de 17.12.2014 la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu
Mare, str.Mircea cel Batran, nr. 8/B , cod 440012,
fax 0261733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro

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

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

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

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

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

SC STEIGER SRL cu sediul in Carei,
str. C-tin Mile nr. 5, 
angajeaza sudori calificati MIG-MAG
(in gaz protector), lacatusi si 
operator CNC calificati. Cerinte: 2 ani
vechime, interpretare desen 
tehnic. Telefon/Fax: 0261866782, e-
mail: reka.herman@steiger.ro  

CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
BRANDEU IOAN,

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

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

Program de lucru luni marti
miercuri. 
Informatii la 0729881953.
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Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp.
toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie elec-
trică, 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 , depo-
zite , sopron , etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si
spatiu administrativ 320mp, spatii de depozitare
240 mp) cu teren aferent in suprafata de 762 mp la
pretul de 433.770 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, locali-
tatea 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
Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul
de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in lo-
calitatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m,
vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de centrul
logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in
imediata apropiere de Complex Philadelphia la
pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

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

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de culoare
Daily King II     450.000lei
Ghilotina marca Ideal
15.000lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta
100lei
Palan manual 1.000 kg 100lei
Cutit ghilotina 100lei

SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS SM
14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04
WNE 8.000 lei

3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU 36.700
lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU
18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19
DIU 20.900 lei

SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei

SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directie 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35

SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL
Diverse bunuri mobile 

Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC MEDIA SAT SRL

Laptop 247.10 lei
Calculator 248.00 lei
Calculator 183.60 lei
Calculator 211.20 lei
Calculator 283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator 433.90 lei
Calculator 315.80 lei
Calculator 276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator 269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator 206.00 lei
Mobilier 458.00 lei
Chevrolet aveo 5,816.30 lei
Opel astra 7,098.00 lei

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret 4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret 3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului
judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A,
judeţul Satu Mare, in data de 28.11.2014 SC ER-
GOLEMN S.A 08:00, SC FOX COM 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 DO-
MARIS COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C. HO-
RIZONT S.R.L 14:30pm, SC SIMACO VEST
DISTRIBUTIE SRL 15:00, 
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in
data de 28.11.2014 ora 11:00 lista bunurilor
mobile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-
insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar al SC TRUM SA scoate la van-
zare prin licitatie publica bunurile debitoarei
Laborator Raze X, situat in Carei strada Uzinei li-
citatia se va organiza in data de 28.11.2014  la ora
9:00 am la sediul lichidatorului.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot
adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al aces-
tuia  din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  ju-
deţul Satu Mare, sau la nr. de telefon  0744601144,
0361 809 462;  0261 770 161, 0744162033 sau
email office@euro-insolv.ro
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica 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 organiza in data de 28.11.2014  la ora 9:00 am,
si va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E, jud.
Satu Mare

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

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

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

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

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 clientului
Telefon  0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic + par-
chet laminat cu maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personalizate
pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente speciale.
Editare video, montaj video, transpunere casete
VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Telefon 0745-
210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Profe-
sionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Tele-
foane  0744-238243, 0361-421142, 0744-590033,
0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi electro-
casnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, copertine
din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul clien-
tului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii sa-
nitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase. Pro-
iecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante din
viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fotografii
pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu apara-
tură profesională. Avem experienţă în domeniu, la
cele mai mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Telefon
0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri. Tele-
fon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări inte-
rioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugrăveli, faian-
ţări, parchetat, la preţuri negociabile. Telefon
0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie +
depanări calculatoare, configurare internet, rutere,
imprimante, scanere şi la domiciliu. Telefon 0771-
241880.

TERENURI

l Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTIKER,
front 26 metri. Tel: 0744852285.
l Vand teren intravilan, str.Dara, 24 ari, parcelabil.
0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic, suprafata
de 1.100 mp, la 250 m 
de la drumul principal, 5.500 euro, negociabil. Tele-
fon: 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 Pesca-
rilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300 euro/ar,
parcelabil, 52 m front; 50 ari prima parcelă după
case, 300 euro/ar, parcelat, pe Lucian Blaga; 4,7 ha
Păuleşti, parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz, la 200
euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu documentaţie pe
măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str. Odo-
reului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor, zona
Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari, utilităţi: apă,
gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100 euro/ar, negociabil.
Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, parcelă
loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Păuleşti. Preţ
- 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700 mp
în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul princi-
pal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi apă pe teren,
întabulat pe persoană fizică. Ideal pentru loc de casă
sau hale industriale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Te-
lefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate utili-
tăţile, la strada principală în Vetiş, după Unicarm,
30.000 euro. 0770-635485, 0732-116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000 euro.
0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10 ari,
5.000 euro, situată în Bercu Roşu, extravilan. Telefon
0741-120883.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă de 3
ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro. Informa-
ţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioarei, cu
utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare. Preţ 22.000
euro  negociabil.  0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str. Ghioceilor.
Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat de ur-
banism, în zona Azuga-Păltiniş, din Satu Mare. Te-
lefon 0745-579981.

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

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000
euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termopane,
20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort sporit,
casuta alcatuita din camera bucatarie baie (apa,
curent) situata langa strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere 54 mp + 2 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A, preţ
negociabil - 16.000 euro. Informaţii, telefon
0754-504755.
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 ren-
ovat. 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.
Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semideco-
mandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ -
avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III,
la preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,
nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 mi-
nute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi
Programul “Prima Casă”, fără intermediari. Infor-
maţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, aco-
periş izolat, finisat, centrală termică, geamuri ter-
mopan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decomandate,
din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu Pop, bl.
45. Telefon 0722-872270 sau 0771-566269. Preţ
23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere 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.
Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie, loc
de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat şi
utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel.
0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decomandat,
2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală termică, pe B-
dul Lalelei, deasupra casieriei Electrica. Preţ
36.000 euro, negociabil. Merită văzut! (accept şi
schimb cu apartament cu 2 camere, plus dife-
renţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament cu 4 camere pe calea Traian,
nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Timisoara
in zona centrala 100mp, cu apartament sau casa
in Satu Mare. Accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept in-
termediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în casă
tip asociaţie pe strada Odoreului, cu apartament
cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând parterul din casă cu 2 nivele cu grădină,
cartierul Titulescu. Telefon 0752-217797 sau 0740-
463442.
l Vând casă pe strada Retezatului nr. 30. Curte

comună. Preţ 29.000 euro sau schimb cu aparta-
ment. Telefon 0740-227618. 
l Vand  7 Ari  tern  cu Cabana  din  lemn pe Am-
atului acces  auto Tel.0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, telefon
0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp pe str.
Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau 0748.108.881  
l Vand 2 case str.Zorilor, nr 10A, 4 camere, 3 bu-
catarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de gradina,
pret 93.000 euro negociabil negociabil sau jumatate
din proprietate 41.500 euro negociabil.Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si gradina
cu vie si pomi fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; construcţie
nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, neterminate,
garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-685514, 0770-
542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravilan,
aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi la 200 m.
Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile, ime-
diat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii - 900
mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort sporit
căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie (apă, cu-
rent), situată lângă ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară ali-
mente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate utilită-
ţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ. In-
formaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş, în
zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă, cu
mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă mare,
sus două camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană din lemn cu
mansardă, blacon jos şi zidită în interior, cămară de
lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi
legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front sau 2
parcele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie, toate îm-
preună sau pe bucăţi sau la schimb cu apartament
sau alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare maşină,
semicentrală, preţ negociabil. Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată, curte,
garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe la
numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa Libertă-
ţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2 camere
plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3, telefon 0725-
685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate utilitatile
existente- se poate folosi ca si sectie pentru diferite
procese tehnologice. Tel: 0745-855032

IMOBILIARE CAREI

l Vind apartament 37 mp, 2 camere, et IV, reno-
vat complet, mute dotari in Carei,
17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+gaz+baie in Carei. Telefon: 
0746476885
l Vind casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari teren
in Carei, 24.000 euro, 
neg. Telefon: 0746476885
l Vind apartament 2 camere decomandate, 37
mp, et. IV, renovat complet  
cu multe inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vind 4 ha teren intravilan in Carei DN20 langa
fabrica Fonix. Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii, Carei, la
24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în Carei.
Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni. Telefon:
0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în Carei.
Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură cu
toate dotările în Carei, zonă circulată. Telefon:
0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon: 0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi comer-
ciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi al Ca-
reiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter, 2 ca-
mere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, suprafaţă
60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în Carei, pe str. Spi-
cului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Informa-
ţii la telefon 0745-890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei, zonă ul-
tracentrală, în Cartierul “Eliberării”, etajul III, nede-
comandat - stare foarte bună. Dotări: un boiler, 2
convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon: 0742-
312968.

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 cu-
rent. 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

Ai nevoie de bani 
urgent?

Provident te ajută!
Sună acum la nr.
0751.615.127.

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

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

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

Informaţii la 0728-114245.
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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 și construcți anexe cu cota de
513/2420 teren  aferent, amplasate în mun. Baia Mare,
str. Culturii, nr. 3, (platoul Pieței Revoluției), jud.
Maramureș, în suprafață utilă totală de 1.172,63 mp
formate din cotă de ½ din Holul și casa scării parter și
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

l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu Mic
nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la Medieş
Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în co-
muna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Telefon:
0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit, acte
la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul Nisi-
peni, comuna Lazuri. Telefon 0755-279614, 0361-
809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă, Mă-
dăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni, 35
000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cioncheşti,
la 300 de metri de drumul principal. Telefon: 0746-
853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul Ady
Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăşnad. Accept
variante la schimb cu alt teren situat în Tăşnad sau
Viile Satu Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urziceni, cu
fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front, utilităţi
în faţa casei. Informaţii la telefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Informaţii
la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la Cion-
cheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil. Telefon
0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vind 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. Tele-
fon: 0744897711
l Vind bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford Tran-
sit 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, benzinaGPL,
aer conditionat, inmatriculat, 0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4, recent
adusa in tara 0773835662
l Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002, inmatric-
ulata timbru de mediu achitat, 0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150 cp, kombi,
negru, recent adus, 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel, an 1999
recent adus in tara, euro 3, aer conditionat,
0773835662
l Vand sau schimb Opel Zafira an 2001, 2.0 TDI,
taxa nerecuperata. Tel 0745325900
l Vand Renault Megan Cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele rosu,radio Cd
Mp3, genti aluminiu pret: 4900 euro, inmatriculat.Tel:
0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005, Ford cu plat-
forma din 1999, 3,5 tone, roti duble. Telefon:
0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu aprins,
întreţinut, cu două rânduri de cauciucuri (iarnă+ vară),
înmatriculat, fără taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-
092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, înmatri-
culat, 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. Exce-
lent pentru SRL, an 2008. Telefon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006. Telefon
0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An 2004. Telefon
0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din 1995.
Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000 euro. Tele-
fon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro. Telefon
0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu taxa ne-
recuperată, 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. 0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de Italia valabil
şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de Italia valabil. Tel. 0741-
308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8 turbo-Die-
sel, geamuri electrice, oglinzi electrice, comenzi la
volan, volan reglabil, AC, închidere centralizată, jante
aluminiu, înmatriculat în România. Preţ informativ
2.500 euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.

l Vand Ford Tranzit,in stare de functionare 3.5t
basculabila,tel 0753.660219 
l Vand Golf IV 1.4B an fab.2003 Ac,Abs,com-
puter bord,geamuri electrice,km 143600 imatricu-
lata taxa nerecuperata Tel:0743041760  

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 Vănd  frigder Arctic şi congelator
Tel:0745.390.769  şi 0745.390.764  
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, convec-
toare 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.
Telefon: 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 Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet utilat.
Tel 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc nou,
semimobilat, ultracentral, pret 150 euro/luna, tel
0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central curte
interioara,asociatie Tel: 0742.700.379  sau
0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe str.careiului,
85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci, 115
euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel 0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central, curte
interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + internet.
Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri, ac-
tivităţi comerciale, depozit, unei persoane singure.
Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezona-
bile. Telefon non stop 0743-450946.
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 Ro-
mane nr. 1. Se declara nul.

CITATIII

l Este citat numitul Varga Alexandru, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut in Terebesti, nr.232 la Tri-
bunalul Satu Mare, sala 59 ora 9:00 indata de
07.01.2015, in dosarul nr. a Tribunalului Satu
Mare in proces cu Suciu Maria avand ca obiect sta-
bilire masa succesorala si calitate de mostenitor.

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 pentru te-
rase, second, şi frigider nou pentru maşină. Tele-
fon 0742-987140.

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

Vand vitica 6 saptamani, rasa Belga. Tel
0743452609

Închirieri auto.
0740.202.156

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

Închiriez 
autoturisme

începând de la 20 euro

0744768318
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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 – Program pentru copii, Cartea
Cărților, ep. 17
09:30 – Documentar:”Montmartre,
cartierul artiştilor”
10:00 – Teleshopping
11:00 – Incursiune în cotidian
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan
(reluare)
14:00 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare (direct)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Cu cărţile pe masă  (reluare)

17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)
19:00 – Documentar:”Montmartre,
cartierul artiştilor” (reluare)
19:40 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor
21:45 – Film artistic: „Alegerea Sarei”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă (reluare)
01:30 – Box Ooffice
02:00 – Nvedem la TV! (reluare)
03:00 – Film artistic: „Clancy”
(reluare)
05:00 – Cu cărțile pe masă  (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
08:50 Andografia
zilei 09:00 Starea

naţiei 10:00 Biziday 10:50
Teleshopping 11:30 Black
Harbour 12:20 Discover
România 12:30 Lumea şi noi
*Dan Andrei Bălănescu – un
ambasador român, Lituania
13:00 De joi până joi 14:00
Telejurnal 14:55 Clubul celor
care muncesc în România 15:00
Teleshopping 15:30 Andografia
zilei 15:31 Akzente 16:50 Discover
România 17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare 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 Maşini,
teste şi verdicte 00:25 Mad Men

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 Cruciada copiilor
17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Praf si pulbere: Dreptate pe cont
propriu 22:30 Ştirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reţeaua terorii
00:00 Visuri la cheie

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 Next
Star 23:30 Un show păcătos
01:00 Observator

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Soţia
perfectă 08:45
Crăciunul în familie
10:45 Teleshopping

11:15 Râzi şi câştigi 11:45 Levintza
prezintă 12:30 Teleshopping 13:00
Trăsniţi din NATO 13:30
Teleshopping 14:00 Focus 14:30
Mere roşii 16:30 Focus 17:00 Soţia
perfectă 18:00 Focus 19:00 Râzi şi
câştigi 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Cu duşmanul la altar 22:30
Neam legat 23:00 Click! 00:00
Crăciunul în familie

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
Suleyman Magnificul 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 Big Man 19:00 Împărăteasa
Ki 20:30 Prodanca şi Reghe:

Fascinați de România 21:00 Ally
McBeal 22:00 Dr. House 23:00
Totul despre sex 00:00 Dr. House

07:35 Stagiarii
09:30 Scooby-
Doo! Robotul
09:55 Cercul de foc

12:05 Stuart Little 2 13:25 Lovitură
cu efect 15:15 Vântul prin sălcii
16:45 18:15 O fată pe bicicletă
20:00 Paşaport de Germania 21:35
Domnul Pip 23:30 Poveşti de
groază 01:10 Nimfomana Vol. II

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

Sport.ro 10:00 Ora exactă în sport
12:00 Campionatul European de
Minifotbal din Muntenegru 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 Marea
Ţăcăneală 20:00 Campionatul
European de Minifotbal din
Muntenegru 21:00 Ora exactă în
sport 22:00 Fotbal: Liga Europa
00:00 Ştiri Sport.ro

09:35 Sărituri cu
schiurile 10:00
Curling 13:00
Snooker 14:00
Fotbal 15:00

Omnisport 15:30 Omnisport 15:45
Snooker 16:45 Sărituri cu schiurile
17:45 Sărituri cu schiurile 19:00
Snooker 20:00 Omnisport 20:30
Sporturi de iarnă 20:45 Curling
23:00 Sporturi de contact 00:30
Omnisport

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

Ştiri 15:00 Esențial 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 21:30 Sinteza
zi lei23:15  În g ura presei
01:10 Sinteza zilei  02:00 Ştiri

07:00 Realitatea de
la  f ix  08:00
Real itatea de la  f ix
09:00 Realitatea de
la  f ix  10:00
Real itatea de la  f ix

11:00 Real itatea de la  f ix
12:00 Real itatea de la  f ix
13:00 Fabrica 14:00 Lifetime
News 16:00 Newsroom 18:00
Real itatea de la  f ix  18:30
Deschide lumea 20:00 Prime
Time News 21:00 Real itatea
zi lei  22:00 Jocuri  de Putere
00:00 Realitatea de la fix

07:40 Un bărbat
şi  o  femeie în
să lbăticie  08:35
E s c r o c h e r i i

ade vărate 09:05 Escrocherii
adevărate cu miză mare 09:35
L inia de producţie  10:00
Comoara din container 10:30
Bag aje  la  l icitaţie  11:00
Maşini  pe a lese  12:00
Tranzacţi i  cu maşini  12:30
Tranzacţi i  cu maşini  13:00
Maşini  clasice  restaurate
14:00 Şti inţă ş i  mag ie  14:30
Ştiinţă şi  mag ie 15:00 Ştiinţă
şi magie 15:30 Ştiinţă şi magie
16:00 Şti inţă ş i  mag ie  16:30
Ştiinţă ş i  mag ie  17:00
L icitaţia  de containere 17:30
Comoara din container 18:00
R ăzboiul  depozitelor  –
Canada 18:30 Vânătorii  de
licitaţii  19:00 Cum se fabrică
? 19:30 Cum se fabrică ? 20:00
Bagaje la licitaţie 20:30 Bagaje
la  l icitaţie  21:00 Ce se
ascunde în mag azie ?  21:30
Comoara din g araj  22:00 Cei
trei  mag icieni  23:00 L icitați i
contra cronometru 23:30
Investiţii  imobiliare
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Dacă vi se propune o

colaborare, vă sfătuim să nu refuzaţi,
pentru că puteţi să câştigaţi bine.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţă sunteţi nevoit
să faceţi cheltuieli neprevăzute, dar
cu folos, care vor fi apreciate de
familie. S-ar putea ca după-amiază să
vă ocupaţi de problemele unei
persoane mai în vârstă din familie. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi succes la o întâlnire
cu persoane importante. Cei din jur
vă apreciază ideile. Este o zi bună
pentru a vă consolida relaţiile şi
pentru a vă face noi prieteni. 
RAC (22.06 - 22.07)

Este posibil să vi se
propună un nou loc de muncă sau să
intraţi într-o afacere. Vă sfătuim să
analizaţi cu atenţie toate avantajele şi
dezavantajele, înainte de a lua o de-
cizie. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dimineaţă câştigaţi nespe-
rat de bine într-o afacere. S-ar putea
să vi se propună o colaborare. Vă sfă-
tuim să refuzaţi, pentru că partenerul
de viaţă ar putea să vă reproşeze că ne-
glijaţi familia. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Pot să apară schimbări im-
portante pe plan profesional şi social.
La serviciu, ieşiţi în evidenţă cu idei
apreciate de şefi şi colegi.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Sunteţi într-o formă inte-
lectuală foarte bună, care vă influen-
ţează favorabil relaţiile cu cei din jur. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

După o perioadă mai difi-
cilă pe plan financiar şi sentimental,
astăzi aveţi un succes nesperat. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Pe plan social şi material
aveţi un succes neaşteptat. Vă reco-
mandăm să profitaţi de şansele care
vă ies astăzi în cale, dar să aveţi răb-
dare şi să nu forţaţi norocul. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

S-ar putea să apară schim-
bări interesante, de natură să vă aducă
multe satisfacţii. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Se pare că azi vă reuşesc
toate şi simţiţi că nimic nu vă poate
sta în cale. Aveţi ocazia să obţineţi
câştiguri nesperate. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Dimineaţă intervin eveni-
mente neaşteptate, care vă dau pro-
gramul peste cap. Este posibil să vă
vină în vizită musafiri din altă locali-
tate. Vă sfătuim să vă păstraţi calmul.

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 - Next Star
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VrEMEa azI 
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8
sursa: the

weather channel 8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 3°C         Minima: -3°C

Umiditate: 78%

În mod asemănător primelor
informaţii cum că ucigaşul
artistei Gabriela Dorgai ar

purta glugă şi rucsac în spate,
portretul robot făcut public
luni de către anchetatori a
declanşat o nouă isterie. 

Potrivit unor surse
judiciare, poliţiştii au primit în
jur de 40 de sesizări privind aşa-
zisa identitate a criminalului.
Zeci de sătmăreni şi-au reclamat
vecini, cunoscuţi, dar şi simpli
trecători pe stradă susţinând că ar
avea semnalmentele făcute
publice de anchetatori. Niciuna
dintre sesizările înregistrate până
ieri după-amiază nu s-a
confirmat. Fiind făcut pe baza
unei înregistrări video pe timp de
noapte, de la o distanţă
apreciabilă, trăsăturile descrise în
portretul robot sunt destul de
vagi, în tiparul descris putându-se
încadra sute de sătmăreni. În loc
să-i ajute pe anchetatori, sesizările
primite luni şi marţi au reuşit
doar să-i facă să-şi piardă timpul
cu sesizări care nu se confirmă. La
fel s-a întâmplat şi în momentul
în care s-a anunţat că ucigaşul ar
purta glugă pe cap şi un rucsac în
spate. Zeci de sătmăreni au fost
reclamaţi la Poliţie doar pentru
faptul că purtau glugă şi rucsac în
spate în timp ce se deplasau prin
Sătmar.

Surse judiciare ne-au
declarat că anchetatorii iau în

calcul şi varianta ca ucigaşul
actriţei Gabriela Dorgai să nu fie
una şi aceeaşi persoană cu
bărbatul care a atacat o altă
femeie în apropierea sediului
Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice (DGFP) Satu Mare în
noaptea următoare comiterii
crimei. De asemenea,
anchetatorii nu exclud varianta ca
ucigaşul să nu locuiască în
municipiul Satu Mare, poate nici
chiar în judeţul Satu Mare. O
asemenea variantă ar face aproape
imposibilă identificarea sa pe
baza probelor actuale.

Potrivit comunicatului
de presă al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Satu Mare, cri-

minalul are vârsta de aproximativ
30- 35 de ani şi înălţimea de circa
1,8 m. Celelalte semnalmente ale
criminalului comunicate de pro-
curori sunt: constituție corporală
normală cu umeri lați și pumnii
mari; tenul pielii normal, forma
feței triunghiulară(alungită), sco-
bit în obraji; urechile mari și
puțin depărtate; părul de culoare
închisă tuns mai scurt pe părțile
laterale și cu linia de inserție a pă-
rului pe frunte în V sau circulară
în sus; ochi mari cu sprâncenele
arcuite și groase; posibil cu nasul
mare și cu vârful ascuțit; îmbrăcat
cu o jachetă de culoare închisă și
pantaloni de jeans de culoare des-
chisă.

Noua isterie a portretului robot
8 În ultimele două zile, poliţiştii au primit zeci de sesizări neconfirmate
privind identitatea posibilului criminal

SEMNALMENTE. Portretul robot al ucigaşului Gabrielei Dorgai

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

În faţa vizuinei lui
Castorică stătea deunăzi un jaguar.
Nu este vorba de vreo felină, ci de o
ditamai limuzină, de culoare verde
şi cu numere de Italia. Şoferul aces-
teia brusc s-a panicat când a crezut
că a fost reperat. A început să facă
tot felul de manevre disperate şi mai
ales riscante prin trafic, temându-se
probabil să nu fie urmărit. Oricum
nimeni nu l-a urmărit, aşa că dege-
aba a fugit. Vecinii spun că deşi
limuzina e nouă, şoferul e vechi.

După semnalmente pare a fi cele-
brul Roşeaţă, care îl scarpină pe Cas-
tor la poponeaţă, fără nicio greaţă.
Probabil a schimbat maşina cu care-
l plimbă pe rozător, care se teme să
nu fie filat din nou şi mai ales din eli-
copter. Nu de alta, dar filatorii
extratereştri au intrat în concediu,
după mintea rozătorului diliu. La
cât mărunţiș învârte Roșeaţă,
spaima automatelor din Franţa, pre-
cis că a dat pe mașină vreo câţiva saci
de monede, asta e limpede.

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

Castorică, aşteptat 
de un Jaguar

SzaSz lorand

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.

Un eveniment deosebit de
rar s-a petrecut ieri în judeţul Satu
Mare. Este vorba despre un
cutremur cu magnitudinea 2,5 pe
scara Richter care produs la ora
12.49 la o adâncime de 10 kilometri,
în apropierea localităţii Turulung,
potrivit Institutului Național de

Fizică a Pământului (INFP).
Epicentrul cutremurului a

fost localizat la o distanță de 24 kilo-
metri de Vinogradov, 24 kilometri
de Csengersima, 25 kilometri de
Satu Mare și 31 kilometri de
Negrești-Oaș.

Florin Dura

Cutremur în județul Satu Mare

Biciclist accidentat grav pe strada
Păuleştiului        

Cu ogarul 
la braconaj

Poliţiştii din Ardud  au
identificat marţi, în zona localităţii
Gerăuşa, un bărbat de 37 de ani,
care pe timpul nopţii hăituia vâ-
natul cu ajutorul unui câine rasa
ogar fără a poseda autorizaţie şi per-
mis de vânătoare. 

În acest caz se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de braconaj cinegetic,
iar persoana este cercetată în stare
de libertate.

Robert MarcusUn biciclist a fost grav acci-
dentat din cauza neatenţiei unui
conducător auto care nu a respectat
semnul de circulaţie “Cedează Tre-
cerea”. Evenimentul rutier s-a petrecut
marţi după-amiază, la intersecţia
străzilor Turului cu Păuleştiului din
municipiul Satu Mare. Şoferul de 33
de ani al unui autoturism Hyundai,
venind de pe strada Turului, nu a
acordat prioritate de trecere unui pen-
sionar în vârstă de 59 de ani, care cir-

cula cu bicicleta neregulamentar,  pe
contrasens. În urma evenimentului a
rezultat rănirea gravă a biciclistului. 

Cei doi bărbaţi au fost
testaţi cu aparatul etilotest rezultatele
fiind negative şi le-au fost recoltate
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii eventualei alcoolemii. În
cauză se efectuează cercetări sub as-
pectul comiterii infracţiunii de
vătămare corporală din culpă.

Robert Marcus
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