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Încet, dar sigur, Steaua rămâne singura
candidată la titlu în România. Nu
doar în acest campionat, ci și mulți

ani de-aici înainte.
Acum, când ne apropiem de

jumătatea campionatului, Steaua are 5
puncte în fața lui CFR Cluj și 6 în fața
Petrolului Ploiești. Mai jos nu ne uităm,
pentru că Astra Giurgiu și Dinamo nu se
pun, Botoșani și Târgu Mureș nu au
pretenții, Craiova e un foc de paie care se
va stinge, iar celelalte echipe au o singură
dorință: să nu retrogradeze. Teoretic,
CFR Cluj sau Petrolul ar putea să-i mai
prindă pe steliști și să le sufle titlul. Teo-
retic. Fotbalul e însă o problemă practică,
iar practica spune că la CFR Cluj nu mai
sunt bani, în timp ce la Petrolul
finanțarea e tot mai complicată. Atât
Clujul, cât și Ploieștiul au ajuns forțe ale
fotbalului românesc prin aducerea unor
jucători străini valoroși, deci bine plătiți.
Când izvorul de bani seacă, acești
fotbaliști pleacă. E o ecuație simplă, pe
care au experimentat-o deja și alte echipe
românești, în ultimul deceniu.

Șocul acestei săptămâni a fost
arestarea întregii conduceri a clubului
Petrolul: frații Daniel și Nicolae Capră
(finanțatorii), dar și Marius Bucuroiu
(omul lor de încredere, director general).
Cu ani în urmă, Steaua se bătea la titlu cu
adversari puternici, uneori câte cinci-șase
pe sezon. Amintiți-vă de marile derby-uri
cu Dinamo și cu Rapid, care încingeau
Capitala.

continuare în pagina 2
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MAnIFeStăRI
Ziua naţională,
sărbătorită altfel 

la Biblioteca
Judeţeană

Ramificaţiile 
escrocheriei Kyo
Inc în judeţul Cluj
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Olimpia Satu Mare speră
să obţină azi primele puncte din de-
plasare în actualul sezon. Elevii lui
Csik joacă pe terenul de la Pâncota
în faţa unei echipe pe care în tur au
învins-o cu 3-1 la Satu Mare.

Schimbarea la nivelul
băncii tehnice s-a dovedit benefică
pentru Olimpia Satu Mare. Instalat
în vară cu obiectiv clar play-offul
ligii secunde, Cosmin Bodea a

strâns doar 7 puncte în 9 jocuri, iar
șefii lui „Oli” l-au chemat din nou
la „catedră” pe Tiberiu Csik. Acesta
nu plecase niciun moment din club,
așa că reacomodarea a fost rapidă,
dovadă stand și rezultatele. Într-o
lună de zile, sătmărenii au adăugat
alte 7 puncte în clasament,
îndepărtându-se de „zona fierbinte”
a clasamentului.
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Polițiștii de frontieră din
cadrul Sectorului PF Halmeu au
descoperit și ridicat în vederea con-
fiscării cantitatea de 3.920 ţigarete
de proveniență ucraineană, în va-
loare de aproximativ 900 lei. În-
treaga cantitate de țigări a fost
descoperită în rezervorul autoturis-
mului, pe care un cetăţean român
intenţiona să o comercializeze pe

piaţa neagră de desfacere din zonă.
Joi, în jurul orei 13.00, la

Punctul de Trecere a Frontierei
Halmeu s-a prezentat, pentru a
intra în România, cetățeanul român
Alin C., în vârstă de 38 de ani, do-
miciliat pe raza judeţului Maramu-
reş, cu un autoturism marca
Volkswagen.
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Vor primele puncte din deplasare!Maramureşean prins cu 4.000 de ţigări
în rezervorul maşinii

Recepţie la Spitalul Judeţean
Satu Mare
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Tarifele RCA sunt
doar notificate către ASF, şi nu
aprobate de instituţie, a declarat
preşedintele ASF, Mişu
Negriţoiu, care spune că piaţa
de profil se află într-un
“dezechilibru” din cauză că
asigurătorii plătesc, în medie,
117 lei la 100 lei încasaţi din
prime subscrise.

“În prezent, rata
combinată a daunei, care este de
117%, ne arată un dezechilibru.

Corectarea lui nu presupune
automat o majorare a preţurilor,
poate să însemne şi reducere de
costuri. Dar dezechilibrul va
trebui corectat”, a declarat
Negriţoiu într-un comunicat al
Autorităţii de Supraveghere
Financiară (ASF) remis vineri
MEDIAFAX. 

Rata daunei combi-
nate se calculează ca raport
între cheltuieli şi daune şi prime
subscrise.

ASF nu aprobă tarifele RCA
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Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
SfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Sâmbătă, 29 noiembrie 2014

ziua 333 a anului

Se spune ca puterea corupe, dar
de fapt puterea atrage pe cei
corupti. Cei onesti sunt de obicei
atrasi de alte lucruri decat puterea. 

(David Brin)

Soarele răsare la 7 şi 29 minute,
apune la 16 şi 49  minute.

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - Sfintii Mucenici
Paramon, Filumen si Valerian
Romano – catolic - Sf. Saturnin
Greco – catolic - Sf. m. Paramon şi
Filumen.

Duminică
Ortodox - Sfantul Apostol Andrei;
Sfantul Andrei Saguna, Mitropolitul
Transilvaniei 
Romano – catolic - † Duminica 1
din Advent Sf. Andrei, ap.
Greco – catolic - Dumnică 30.
Sfântul Apostol Andrei.

1929 - Comandantul american
Richard E.Byrd a survolat, în
premieră mondială, Polul Sud.

RELIGIE ŞI RELIGIOZITATE

Femeia îndeplineşte un
dublu rol în cadrul familiei și în soci-
etate: soţie şi mamă. Acestea sunt
demnităţile principale la care este
chemată de Dumnezeu şi de la care nu
trebuie să abdice.

Creaţi de Dumnezeu,
bărbatul şi femeia alcătuiesc împreună
un trup, un întreg indisociabil, fiind
uniţi prin iubire. Împreună formează
“omul complet”, după expresia lui Im-
manuel Kant. Viaţa de familie pre-
supune multe suferinţe şi sacrificii. Cu
toate acestea, omul nu a fost creat să
trăiască singur şi nicăieri nu poate fi
mai fericit ca în sânul familiei sale. Se
spune că bărbatul este capul familiei,
dar soţia este inima. Devotamentul şi
dorinţa soției de a-și ocroti familia nu
pot fi exprimate în cuvinte. Ea este
împodobită cu florile nevăzute ale iu-
birii, iertării, răbdării, modestiei,
bunătății, blândeții, muncind neînc-
etat pentru binele familiei. Prin ur-
mare, bărbatul este dator să o iubească
din tot sufletul şi să o respecte, pentru
că “cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se
iubeşte” (Efeseni V; 28). De aseme-

nea, femeia poate şi trebuie să activeze
şi să îndeplinească aceeaşi misiune ca
şi bărbatul în cadrul societăţii,
făcându-şi simţită prezenţa în toate
compartimentele vieţii publice. Nu
este cu nimic inferioară bărbatului, are
dreptul la gândire, la simţire şi la
acţiune, fiind răspunzătoare pentru
actele sale. Ea este o fiinţă umană
deplină.

Cea mai mare responsabili-
tate, atât faţă de Dumnezeu, cât şi faţă
de societate, îi revine femeii ca Mamă.
Femeia îşi atinge apogeul misiunii sale
pe pământ în momentul în care a de-
venit mamă. Pe cât de mare este dur-
erea naşterii, pe atât de intensă este
bucuria la vederea noului membru al
familiei. Însă, Sfântul Ioan Gură de
Aur scria: “Adevărata mamă nu este
cea care dă viaţă copilului, ci care îi
oferă bună creştere”. Mama duce în
permanență o viaţă jertfelnică, fiind
cea care se preocupă în mod deosebit
de viața spirituală și morală a familiei.
De aceea, trebuie să ne înclinăm cu
adânc respect şi pioşenie în faţa
mamei. O inimă de mamă este

capabilă de orice sacrificiu pentru
copilul ei, pe care l-a născut în chinuri.
Femeia-mamă devotată familiei sale,
fiinţa adorată care dă viaţă şi iradiază
lumină împrejurul său, bună,
înţelegătoare, harnică, generoasă este
portretizată magistral de către Ion
Creangă în Amintiri din copilărie:
“sângele din sângele ei şi carne din
carnea ei am împrumutat şi a vorbi de
la dânsa am învăţat”.  

Modelul fiecărei mame este
Maica Domnului şi mama noastră, a
tuturor. Ea este icoana perfectă a
mamei şi mama ideală. Ea L-a născut
pe Iisus Hristos, L-a crescut, I-a purtat
de grijă în copilărie, iar apoi ni L-a
dăruit nouă tuturor, ca prin jertfa Lui
să ne mântuiască şi “să ne deschidă zo-
rile veşniciei”, scria părintele Dorel
Man. Imitând această pildă, mama are
datoria sfântă de a-şi creşte copiii cu
iubire, dreptate şi gingăşie, im-
primându-le virtutea creştină, iubirea
faţă de Dumnezeu și față de semeni,
care să nu-i părăsească niciodată în
drumul vieţii lor. Mama este cea care
ne învață prima rugăciune și cea dintâi

colindă, cea care ne canalizează pașii
spre biserică. Mama este cel mai bun
și sincer prieten, cea mai dragă și mai
iubită ființă, cea care ne sfătuieşte şi ne
povățuieşte în mod dezinteresat în
orice împrejurare grea a vieţii, cea care
se bucură sincer pentru noi şi
împreună cu noi în momentele de îm-
plinire personală şi profesională.
“Mama este totul în această viaţă: este
consolarea la tristeţe, speranţa la
deznădejde, forţa la neputinţă, este
izvorul afecţiunii, milei, compătimirii
şi iertării. Cel care îşi pierde mama
pierde un piept pe care îşi sprijină
capul, o mână care-l binecuvintează,
un ochi care stă de veghe pentru el”
(D. Djubran). 

Prin urmare, “există o fiinţă
minunată faţă de care vom rămâne
totdeauna datori: MAMA”, opinează
N.A. Ostrovski. Însă, din nefericire,
abia atunci realizăm ce rol important
are mama în viaţa noastră, când nu
mai este. Şi ce n-am da să fie din nou
lângă noi, să ne poarte de grijă cu
dragostea şi prietenia ei! 

Preot dr. Cristian Boloş
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Dar nici meciurile cu FC Național sau
cu Sportul Studențesc nu erau de colea.
Apoi, provincia: unde e Timișoara de
altădată? Dar Vasluiul lui Sânmărtean
- Wesley - Adailton? Unde e CFR-ul
clujean care câștiga trei titluri în cinci
ani? Unde sunt Unirea Urziceni și
Oțelul Galați, surprizele ivite dintre
ciulinii Bărăganului sau din apele
Dunării? Unde sunt Pandurii de
odinioară, care făceau instrucție cu
toată floarea cea vestită a Ligii lu’
Mitică? Unde e Craiova Maxima și cea
post-Maxima? Și am trecut în revistă,
iată, mai bine de jumătate de divizie.

Aproape toate echipele fru-
moase s-au pulverizat în bătaia vântului
din buzunarele patronilor. Unele au dat
lovitura, umplându-se de bani din Liga
Campionilor. Dar banii s-au dus,
lăsând în urmă o realitate cruntă:
Unirea Urziceni nu mai există, Oțelul
Galați se scufundă spre mlaștinile Ligii
a II-a, iar la CFR Cluj e foame mare.
Singurul club de fotbal care a survolat
cu succes aceste vremuri turbulente este
Steaua București. Echipa din Ghencea
a pătimit mult în anii de început ai
domniei lui Gigi Becali, având parcă
interzis la titlu. Dar prezențele în Eu-
ropa au fost constante. Arestarea pa-
tronului părea să condamne Steaua la
dezintegrare. Cumpăna a fost însă
depășită, bugetul clubului a înflorit
(zeci de milioane de euro de la UEFA,
jucători vânduți la prețuri spectacu-
loase, încasări consistente din drep-
turile TV), iar aducerea inspirată a
antrenorului Reghecampf a asigurat și
performanța mult-așteptată: două ti-

tluri consecutive, în 2013 și 2014.  Și
cum banii aduc bani, iar performanța
aduce performanță, hegemonia Stelei
a continuat și după plecarea lui Reghe.
Noul antrenor, Costel Gâlcă, a
menținut cursul ridicat, având o linie
de clasament impresionantă: 12 - 1 - 2,
golaveraj 33-8. A lua 37 de puncte din
45 posibile înseamnă un procent de
peste 82%. Doar parcursul excelent
reușit de CFR Cluj și de Petrolul a
făcut ca Steaua să nu aibă cel puțin 10
puncte avans. Însă nici Clujul, nici
Petrolul nu pot menține ritmul, în
condițiile unor grave probleme finan-
ciare. Dacă arestarea patronului și a
managerului, schimbarea antrenorului
și vânzarea multor titulari nu au desta-
bilizat Steaua, înseamnă că puține lu-
cruri o pot destabiliza în viitorii ani. Se
anunță o lungă hegemonie a clubului
din Ghencea, singurul care-și mai per-
mite, în fotbalul nostru, să cumpere
jucători de mare valoare. Aflată în plin
marș spre cel de-al treilea titlu consec-
utiv, Steaua poate depăși performanța
anilor 1985-1989, când marea echipă
din Ghencea a triumfat de cinci ori la
rând, ori chiar parcursul-record din
fotbalul românesc: șase titluri consec-
utive în anii ’90 (1993-1998).

Iată cum, în condițiile unui
capitalism aproape sălbatic, Steaua a
ajuns să domine fotbalul intern mai
clar decât o făcea pe vremea când se afla
în grațiile familiei Ceaușescu. Atunci,
măcar, avea adversar în curtea Minis-
terului de Interne: Dinamo. Acum,
opozanții săi cad unul după altul, ca
popicele.

Steaua, chior în țara orbilor
urmare din pagina 1

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
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Ce rol are femeia în familie şi în societate?

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ 
LUMEA COPIILOR

Dragi copii, Raluca Jofi vă dă
trezirea astăzi de la ora 09:00 la o
nouă ediție „Lumea Copiilor”.
Alături de copii de la gădinița nr. 9
din Satu Mare vor reda zambetul pe
buze părinților și celor din fața mi-
cilor ecrane. Rubricuțele emisiunii
vă dă oportunitatea și de această
dată să-i descoperiți pe cei mici in
diferite impostaze amuzante și pline
de surprize.

NVdem la TV!
Sâmbătă de la ora 20:00(Duminica
reluare ora 14:00) incepe emisiunea
NVdem la TV.Alexandra Arde-
lean,colega mea de la stiri probeaza
pentru prima data o rochie de
mireasă...emoții mari,Nord Vest TV
a implinit 6 ani de zile...in cadrul
emisiunii vedeți cum ne-am distrat
la petrecere iar mai apoi Monica
Lup vorbește cu sinceritate despre
viata ei.Asadar maine...NVdem la
TV!

OAMENI ŞI FAPTE – EDIŢIE
SPECIALĂ
„Permanență și continuitate
românească în Ardeal”
Evenimentul de la lansarea volumu-
lui „Permanență și continuitate
românească în Ardeal”, semnat de
Ioan Corneanu și Vasile Moiş se va
transmite în cadrul emisiunii de
astăzi, de la ora 21:00 pe NVTV.

DUMINICĂ 
VIAŢA LA ŢARĂ
PEPINIERA LAZIN DIN APA -
ÎNTRE PROFESIONALISM ŞI
PERFORMANŢĂ
NICOLAE LAZIN - unul dintre
cei mai profesionişti ingineri horti-
coli din judeţul Satu Mare - ne-a
primit la pepiniera sa din localitatea
APA. Vă invităm să urmăriţi emisi-
unea VIAŢA LA ŢARĂ, difuzată
duminică, 30 noiembrie, ora 13,00,
pe postul de televiziune NORD
VEST TV, pentru a afla cum se
poate obţine performanţă în dome-
niul pomiculturii. Realizator: Du-
mitru Timerman.

GLASUL BISERICII
PREOTUL LUCIAN TIHAI –
MODEL AUTENTIC AL
CREDINŢEI!
În cadrul ediţiei din această
duminică, de la ora 17:00, se va di-
fuza o frumoasă emisiune realizată
cu preotul TIHAI LUCIAN, cel
care slujeşte în satul Horea şi în lo-
calitatea Ciumeşti. Realizator: prof.
Teodor Curpaş



Pentru anunţurile de mediu, 
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.
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Ramificaţiile escrocheriei Kyo Inc 
în judeţul Cluj
8 Peste zece primării din judeţul Cluj au fost date în judecată de firma ţeparilor Răzvan Micul şi Sergiu Băbăşan

Folosind aceleaşi metode du-
bioase ca şi în judeţele Satu
Mare, Bihor, Sălaj şi Vaslui,

firma Kyo Inc a reuşit să fraie-
rească cel puţin 14 primării din ju-
deţul Cluj. După ce a încheiat
contractele oneroase, Kyo Inc a
emis facturi, fără să se achite inte-
gral de serviciile asumate. Ulte-
rior, firma sătmărenilor Sergiu
Băbăşan şi Răzvan Micul a dat în
judecată primăriile, solicitând
plata serviciilor neexecutate, la
care au adăugat penalităţi enorme.

Instanţa, pentru unii
mumă, pentru alţii
ciumă

Potrivit site-ului Judecăto-
riei Satu Mare, Primăria Aghireşu
dată în judecată în 2010, în ianuarie
2011 Kyo Inc a renunţat la jude-
cată, după ce primăria a achitat par-
ţial sau integral sumele solicitate.
Primăria Aşchileu dată în judecată
de Kyo Inc în 2007, însă instanţa a
respins ordonanţa de plată. În cazul
Primăriei Băişoara, instanţa a admis
cererea Kyo Inc din 2010. În cazul
Primăriei Buza, Judecătoria Satu
Mare a admis cererea Kyo Inc din
2009, însă în 2010 a respins acţiu-
nea firmei.

În cazul Primăriei Căşeiu,
instanţa a admis cererea Kyo Inc în
2010, iar în cazul Primăriei Frata a
admis executarea silită în 2012. Pri-
măria Iara a scăpat de pretenţiile
Kyo Inc în 2010, însă Kyo Inc a dat-
o din nou în judecată în 2011, după
care şi-a retras acţiunea. Comuna
Mica a fost obligată să plătească în
2007. Comuna Ploscoş a pierdut
procesul cu Kyo Inc în 2007.

Comuna Viişoara a fost

dată în judecată de Kyo Inc în 2008,
firma renunţând apoi la proces.
După un nou proces în 2009, in-
stanţa a admis parţial cererea Kyo
Inc. În 2010, instanţa a admis acţiu-
nea Kyo Inc împotriva Primăriei
Vultureni.

Aceeaşi firmă cu
creanţe preluate

Primăria comunei Aiton a
fost dată în judecată în 2012 de
Elektronische Archiv Verschlusse-

lung SRL, firmă căreia i-au fost ce-
sionate creanţele firmei Kyo Inc,
fiind admisă ordonanţa de plată.
Primăria Aluniş a fost dată în jude-
cată de Kyo Inc în 2008, când i s-a
aprobat ordonanţa de plată, apoi în
2010 i s-a respins ordonanţa. Pri-
măria Aluniş a fost dată în judecată
în 2012 şi de Elektronische Archiv
Verschlusselung SRL, obligată să
plătească. Comuna Mintiu Gherlii
obligată să plătească Elektronische
Archiv Verschlusselung SRL în
2012.

Alte ţepe în Cluj
Într-un articol apărut în

Ziarul de Cluj sub titlul “Operaţiu-
nea Programul de eficienţă fiscală şi
disciplină bugetară/Un ţepar săt-
mărean şi-a bătut joc cu un srl de 9
primari de comune clujene”, sătmă-
reanul Răzvan Micul este acuzat că
a ţepuit mai multe primării din ju-
deţul Cluj, prezentându-se drept
”agent guvernamental”. Potrivit in-
vestigaţiei realizate de reporterii
Ziar de Cluj, Răzvan Micul a înfi-
inţat SC Programul de eficienţă fis-
cală şi disciplină bugetară SRL
Bucureşti, reuşind să păcălească mai
mulţi primari să semneze contracte
cu firma sa prin care aceştia se obli-
gau să-i dea bazele de date cu toţi

cetăţenii din comunele respective
care înregistrau debite pentru ca să
posteze aceste informaţii pe aplica-
ţia intitulată Somatie.ro. Jurnaliştii
clujeni susţin că escrocheria era
foarte bine pusă la punct. Micul se
prezenta ca agent guvernamental
venit în control la Primărie, iar
pentru a nu da amenzi îi obliga pe
primari să semneze contracte cu
firma sa. Apoi, firma lui Micul tre-
buia să trimită înştiinţări de plată
datornicilor, încasând 5 euro pen-
tru fiecare somaţie trimisă, bani
care trebuiau plătiţi de primării
SRL-ului cu nume pompos. Pri-
marii s-au prins că e vorba de o es-
crocherie şi au depus plângeri la
Prefectura Cluj şi la DIICOT.

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  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,

competenţă în ecografie abdominală,
ecografie vasculară, ecografie tiroi-

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

dr. ramona a. rusu 
Medic specialist  alergologie  

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

dr. revesz andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

szasz lorand

ESCROCI. Cuplul Sergiu Băbăşan-Răzvan Micul a făcut ravagii şi în judeţul Cluj
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Avansări în grad la pompieri şi jandarmi
8 Aproape 80 de cadre ale ISU Satu Mare au primit ordinul în cadrul unui moment festiv desfăşurat la sediul
instituţiei

Aproape 80 de cadre ale
Inspectoratului Judeţean
pentru Situaţii de Ur-

genţă (ISU) Satu Mare au fost
înaintate în grad înaintea expi-
rării stagiului minim. Momen-
tul festiv, care s-a desfăşurat la
sediul instituţiei, a fost coordo-
nat de şeful ISU Satu Mare, co-
lonelul Gheorghe Dan.

Dovada că sunt 
profesionişti

Primul care a luat cuvân-
tul în cadrul festivităţii a fost şeful
ISU Satu Mare, Gheorghe Dan,
care a dat citire mesajului trans-
mis de vice prim-ministrul pentru
Securitate Naţională, ministrul
Afacerilor Interne, Gabriel
Oprea, cu ocazia Zilei Naţionale
a României prin care acesta a mul-
ţumit tuturor celor care-şi riscă
zilnic viaţa pentru independenţa
şi securitatea României. „Şi noi
vom fi la datorie de Ziua Naţio-
nală a României”, a mai precizat
colonelul Gheorghe Dan.

De asemenea, a mai adău-
gat că pentru merite deosebite,
dovedind că sunt adevăraţi profe-
sionişti, conducerea ISU Satu
Mare a propus avansarea în grad
înainte de termen a aproape 80 de
cadre din cadrul instituţiei, pro-
punere aprobată de conducerea
Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă.

O onoare şi 
o responsabilitate

În continuare, şeful Re-
surse Umane din cadrul ISU
Satu Mare, locotenent –colonel
Mariana Sălăjan, a dat citire or-
dinului ministrului Gabriel
Oprea privind avansarea în
funcţie înainte de termen a
patru ofiţeri şi a 73 de subofi-
ţeri. Astfel, maiorul Bogdan

Moraru este începând de ieri lo-
cotenent-colonel, căpitanul Da-
niela Florica Rus a fost avansat
la gradul de maior, în timp ce
locotenenţii Cristian Iulian
Rogoz şi Radu Florin Dobrican
sunt de ieri căpitani.

Tot prin acelaşi ordin,
patru plutonieri adjutanţi au
fost avansaţi la gradul de pluto-
nier adjutant şef, patru pluto-

nieri majori au devenit pluto-
nier adjutant, iar 67 de pluto-
nieri au fost avansaţi la gradul
de plutonier major. Şeful ISU
Satu Mare, colonelul Gheorghe
Dan, i-a felicitat pe cei avansaţi
în grad însă le-a atras atenţia că
au şi responsabilităţi crescute.
„Sunt convins că este o onoare
pentru aceşti ofiţeri şi subofiţeri
pentru înaintarea în grad. Pe

lângă faptul că este o satisfacţie
morală, trebuie să ştie că acest
lucru îi responsabilizează, iar res-
ponsabilităţile cresc. Vă felicit şi
vă doresc mult succes”,  a mai
spus colonelul Gheorghe Dan.

Ziua Naţională,
sărbătorită anticipat
de  jandarmi

Şi jandarmii sătmăreni
au îmbrăcat ieri haine de
sărbătoare, aniversând anticipat
„Ziua Naţională a României”. În
cadru festiv, după intonarea Im-
nului Naţional al României, in-
spectorul-șef al unităţii, colonelul
Vasile Bocea, a dat citire ordinului
Inspectorului General al Jan-
darmeriei Române, prin care un
maistru militar şi 60 de subofiţeri
au fost avansaţi în gradul următor
înaintea expirării stagiului minim.
Tot cu această ocazie, 21 de ofiţeri
şi 86 de subofiţeri au fost
recompensaţi de către inspec-
torul-șef al unităţii cu
„mulţumiri”, iar șase ofiţeri şi 44
de subofiţeri au fost recompensaţi
cu „citare prin ordin de zi”.

Colonelul Vasile Bocea a
transmis tuturor cadrelor unităţii
felicitările sale şi gândurile de bu-
curie prilejuite de această ocazie,
reamintindu-le tuturor faptul că
recompensele sunt rezultatul
eforturilor depuse, iar pe viitor,
acestea nu trebuie precupeţite
pentru îndeplinirea cu succes a
tuturor misiunilor încredinţate.

FLORIN DURA

RECUNOAŞTERE. Inaintarea în grad este dovada profesionalismului celor 77 de cadre

Elevii şi cadrele didactice
de la Colegiul Tehnic “Iuliu
Maniu” au marcat ziua de 1 De-
cembrie prin câteva activităţi
desfăşurate pe parcursul zilei de
ieri. O primă activitate a constat
în ancorarea drapelului şi dis-
tribuirea de panglici tricolore tu-
turor cadrelor didactice şi elevilor
colegiului. La această acţiune au
participat conducerea unităţii,
reprezentată de director prof.
Adrian Micovschi şi directorul
adjunct, ing. Oprea Dorina, pre-
cum şi Consiliul Elevilor
coordonaţi de profesoara Aurelia
Govor, în calitate de consilier ed-
ucativ.

Ulterior, activitatea s-a
mutat la noul sediu al Primăriei
municipiului Carei, unde au fost
întâmpinaţi de primarul Kovacs
Eugen, deputatul Erdei D. Istvan,
viceprimarul Kaizer Ludovic,
city-managerul Beko Tamas, di-
rectorul tehnic Dorel Oprea, pre-
cum şi de directorul Casei de
Cultură, Bogdan Georgescu.  Cu
permisiunea angajaţilor primăriei,
elevii de la Colegiul Tehnic “Iuliu
Maniu”  le-au prins în piept tricol-
orul şi le-au urat La mulţi ani de
Ziua Naţională a României.  

O altă activitate s-a
desfăşurat în Sala Festivă a
colegiului, activitate intitulată
sugestiv “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce

Românie”. Elevii Daniel Gliguţa,
Denisa Oneţ, Antal Iulia, Sebok
Elisabeta, Ioana Paşca, Ceh
David şi  Weisz Erik au pregătit
un scurt program artistic dedicat
Zilei de 1 Decembrie. Ei au fost
îndrumaţi de profesoarele Rodica
Blideran - profesor istorie, Elena
Coşarcă- profesor de limba şi lit-

eratura română, şi Aurelia Govor
consilier educativ.  Din cadrul
programului pot fi amintite in-
tonarea Imnului de Stat,
prezentarea semnificaţiei Zilei de
1 Decembrie 1918, precum şi un
recital de cântece şi poezii is-
torice. 

Bogdan Tulbure

Ziua Naţională a
României a fost sărbătorită  antici-
pat de poliţiştii din cadrul Inspec-
toratului Judeţean de Poliţie, care
şi-au îmbrăcat cu mândrie uniforma
şi au marcat împlinirea a 96 de ani
de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918. 

Acest moment de mare
însemnătate istorică a adus şi un alt
prilej de sărbătoare în rândul
poliţiştilor sătmăreni, cu ocazia
Zilei Naţionale fiind avansaţi în
grad 151 poliţişti - 31 ofiţeri şi 120
agenţi de poliţie. Astfel, prin ordin
al Viceprim-Ministrului pentru Se-
curitate Naţională Ministrul Afac-
erilor Interne, Gabriel Oprea,
pentru merite excepţionale în activ-
itatea profesională, 31 ofiţeri de

poliţie au fost avansaţi în gradul
profesional următor, înaintea în-
deplinirii stagiului minim. Pentru
merite deosebite în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, au fost
avansaţi în gradul profesional
următor 120 agenţi de poliţie.

Poliţiştii avansaţi au fost
felicitaţi de conducerea unităţii şi de
colegii care i-au susţinut, bu-
curându-se alături de ei pentru
recunoaşterea şi răsplătirea misiu-
nilor îndeplinite cu onoare şi profe-
sionalism. Poliţiştii vor fi la datorie
şi în zilele următoare, pentru ca
niciun incident să nu afecteze
desfăşurarea în siguranţă a
manifestărilor dedicate Zilei
Naţionale a României. 

Florin Dura

Ziua Naţională a României
marcată prin avansări în grad la IPJ

Un tricolor pentru fiecare careian
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Recepţie la Spitalul Judeţean Satu Mare
8 Consiliul Judeţean a pregătit un proiect privind amenajarea unei recepţii şi a unei zone comerciale la intrarea
principală a Spitalului Judeţean de Urgenţă

Consilierii judeţeni au ma-
jorat cota ce revine Spi-
talului Judeţean de

Urgenţă din chiriile încasate de
unitatea spitalicească, de la 20%
cât era în prezent, la 50%. De
asemenea, preşedintele Adrian
Ştef a arătat că a fost pregătit un
proiect privind refacerea intrării
principale, unde vor fi amenajate
o recepţie şi o serie de magazine.
Şedinţa a decurs operativ, toate
cele opt proiecte de hotărâre
aflate pe ordinea de zi fiind
aprobate în unanimitate de cei
30 de consilieri prezenţi la
şedinţa ordinară de ieri.

Venituri mai mari 
din chirii

Consilierii judeţeni au
aprobat modificarea cotei- părţi
din chiriile încasate de Spitalul
Judeţean. Până în prezent, spitalu-
lui îi rămâneau 20% din încasări,
iar diferenţa revenea Consiliului
Judeţean. Prin hotărârea adoptată
ieri, cota ce revine Spitalului
Judeţean a fost majorată la 50%.
Astfel, suma din chirii care revine
spitalului va creşte de la circa
70.000 lei la aproximativ 130.000
lei. Numai în acest an, Consiliul
Judeţean a mai alocat 4 milioane
lei pentru modernizarea şi
întreţinerea unităţii spitaliceşti.
Preşedintele Adrian Ştef a arătat
că din cele cinci nivele ale Spitalu-
lui Nou au fost deja renovate
patru. După terminarea lucrărilor
la etajul I, va fi pus în aplicare un
proiect privind refacerea intrării
principale în spital, a declarat Ştef.
Aici va fi amenajată o zonă de

recepţie şi o zonă comercială, de
unde pacienţii se vor putea
aproviziona cu alimente şi cu arti-
cole de igienă, fără să mai fie
nevoiţi să iasă din curtea spitalu-
lui, cum se întâmplă în prezent. 

Tot în şedinţa de ieri,
consilierii au aprobat trecerea în
domeniul public al judeţului şi
darea în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă şi Protecţie
Socială (DGASPC) a centrului
social pentru tinerii care părăsesc
sistemul de protecţie a copilului

din Noroieni şi a centrului de re-
cuperare şi reabilitare
neuropsihică din Carei.

Asociaţie judeţeană
pentru proiecte 
integrate

Au mai fost aprobate
câteva licenţe de traseu şi a fost
modificată hotărârea privind
aprobarea participării judeţului
Satu Mare, în calitate de membru

fondator, la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Judeţul Satu
Mare. Contractul de constituire a
ADI Judeţul Satu Mare a fost deja
semnat, la constituire participând
53 de primării. “Ne dorim ca
această asociaţie să funcţioneze ca
şi Agenţia de Dezvoltare
Regională Nord-Vest de la Cluj.
Această asociaţie va gestiona
proiectele integrate care vizează
diverse zone ale judeţului sau mai
multe localităţi din judeţul Satu

Mare.  ADI Judeţul Satu Mare va
trebui să treacă în revistă
proiectele tuturor primăriilor pen-
tru a identifica priorităţile pe
fiecare zonă a judeţului”,a declarat
Adrian Ştef.

La finalul şedinţei,
preşedintele Adrian Ştef i-a invitat
pe toţi sătmărenii să participe la
manifestările organizate de Ziua
Naţională în municipiul Satu
Mare. “Îmi doresc ca 1 Decembrie
să ne găsească mai uniţi ca
niciodată”, a adăugat Adrian Ştef.

SZASZ LORAND

OPERATIVITATE. Consilierii au aprobat în unanimitate toate proiectele de hotărâre

După ce a accidentat doi
tineri, un şofer de numai 18 ani a
părăsit locul producerii evenimentu-
lui rutier fără încuviinţarea
poliţiştilor. Accidentul s-a petrecut
joi pe strada Victoriei din Negreşti
Oaş  când Ionuţ U., aflându-se la
volanul unui autoturism Dacia, pe
fondul conducerii imprudente, a ac-
cidentat doi adolescenţi în vârstă de
17 ani care, în calitate de pietoni, se
deplasau pe marginea părţii caros-
abile în aceeaşi direcţie de deplasare.
Imediat după producerea evenimen-
tului, conducătorul auto a părăsit
locul evenimentului fără
încuviinţare poliţiştilor, acesta
revenind  ulterior la faţa locului.
Tânărul a fost testat cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind negativ şi i
s-au recoltat probe biologice de
sânge în vederea stabilirii eventualei
alcoolemii. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul comiterii
infracţiunilor de vătămare corporală
din culpă şi  părăsirea locului acci-
dentului fără încuviinţarea
poliţiştilor care efectuează cercetarea

locului faptei.
În cadrul acţiunilor

desfăşurate  joi  pe raza municipiului
şi a  judeţului Satu Mare  pentru re-
ducerea riscului rutier  şi pentru pre-
venirea evenimentelor  rutiere cinci
conducători auto au rămas fără per-
mise de conducere. Acestea au fost
reţinute pentru nerespectarea
regimului legal de viteză . De aseme-
nea au fost  aplicate  140
contravenţii  în valoare de 12300 lei.

Florin Dura

Pentru evitarea unor eveni-
mente nedorite, Direcţia Sanitară
Veterinară si pentru Siguranţa Ali-
mentelor (DSVSA) Satu Mare reco-
manda sătmărenilor să nu cumpere
porc, carne de porc, produse sau
preparate obţinute din aceasta de la
persoane neautorizate pentru
această activitate, şi nici din locuri
sau spaţii neautorizate şi ne-
supravegheate sanitar veterinar.

În perioada imediat
următoare, medicii veterinari care
vor efectua examenul trichinelo-
scopic vor fi reinstruiţi, programul
acestora fiind si el unul adaptat în
această perioadă,  pentru ca toţi
cetăţenii să poată  avea acces la efec-
tuarea examenului trichineloscopic.
“Acest program de lucru va fi extins
înaintea sărbătorilor de iarnă, ur-
mând ca pentru efectuarea exam-
enului trichineloscopic cetăţenii să
aibă posibilitatea sa se adreseze  şi în
zilele de sâmbătă şi duminică
Circumscripţiilor Sanitare Vet-
erinare şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor  precum şi cabinetelor
veterinare unde se efectuează anal-

ize”, a precizat directorul DSVSA,
Nicolae Dumuţa.

Cele mai multe cazuri de
trichineloză la om apar în perioada
sărbătorilor de iarna, când, în mod
tradiţional, se taie un număr mare de
porci crescuţi în sistem gospodăresc,
iar o parte dintre consumatori
achiziţionează si consuma carne de

porc comercializată clandestin, fără
să  verifice carnea prin examen
trichineloscopic, punând in pericol
sănătatea si viaţa tuturor celor care
consumă carne neverificată.

La nivelul judeţului Satu
Mare se estimează că de Crăciun vor
fi sacrificaţi peste 20.000 de porci.

Florin Dura

Locul accidentului părăsit de un
tânăr şofer la Negreşti

Sătmărenii, atenţionaţi de unde să-şi cumpere porc
de Crăciun
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Pentru a marca într-un mod
original Ziua Națională a
României, Biblioteca

Județeană Satu Mare a organizat
ieri o serie de manifestări reunite
sub titlul sugestiv “România, te
iubesc!”. La aceste manifestări au
participat circa 200 de preşcolari şi
elevi de la două grădiniţe, două
şcoli gimnaziale şi un liceu din mu-
nicipiul Satu Mare. Evenimentul a
fost onorat de prezenţa
preşedintelui Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, care le-a oferit câte un
drapel naţional tuturor
preşcolarilor şi elevilor
participanţi.

Iniţiativă apreciată
În deschiderea

manifestării, directorul adjunct al
Bibliotecii Judeţene, Paula Horotan,
a arătat că prin organizarea acestei
sărbători s-a dorit elaborarea unui
program mai special, de suflet, fiind
implicate o serie de instituţii de
învăţământ din municipiul Satu
Mare. “Sărbătorim Ziua Naţională a
României într-un mod mai original
şi ne dorim să-i atragem pe cei mici
spre lectură. Principalele obiective
ale activității vizează cultivarea sen-
timentului de apartenență la ţară și
națiune, promovarea simbolurilor
naționale (Imn, Drapel, Stemă),
stimularea unei atitudini pozitive
faţă de simbolurile naționale și per-
ceperea bibliotecii de către
participanți ca spaţiu al dialogului şi
al afirmării”, a mai spus Paula
Horotan.

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a lăudat

iniţiativa organizării acestui eveni-
ment la Biblioteca Judeţeană. “Con-
sider că trebuie organizate cât mai
multe manifestări de acest gen în care
să fie implicaţi şi cei mici. Trebuie să-
i creştem în spiritul respectului faţă
de simbolurile naţionale şi în spiritul
românesc. Sper ca astfel de activităţi
să aibă ecou în rândurile celor care azi
sunt mici, şi sperăm câ peste 15-20 de
ani aceştia vor organiza manifestări
similare pentru copiii lor . Felicit con-

ducerea Bibliotecii Judeţene pentru
această iniţiativă şi vă transmit că veţi
avea şi în continuare sprijinul Consil-
iului Judeţean pentru astfel de
manifestări”, a mai spus Adrian Ştef.

Momente artistice 
deosebite

La manifestarea de la Bib-
lioteca Judeţeană au participat circa
200 de preşcolari şi elevi de la

Grădiniţa “Voinicelul”, Grădiniţa cu
Program Prelungit nr. 6, Şcoala
Gimnazială “Avram Iancu”, Şcoala
Gimnazială nr. 10, precum şi de la
Colegiul Naţional “Ioan Slavici”.
Îmbrăcaţi în frumoasele costume
populare, preşcolarii şi elevii au inter-
pretat cântece patriotice şi au recitat
poezii dedicate Marii Uniri.

La final, toţi preşcolarii şi
elevii au primit câte un drapel din
partea Consiliului Judeţean.

“Mulțumim Consiliului Județean
Satu Mare pentru sprijinul oferit în
derularea acestui eveniment.
Considerăm că cel mai potrivit dar
pentru români, de ziua lor, este cel mai
frumos simbol al națiunii, și anume
steagul tricolor”, a mai spus Paula
Horotan. 

Evenimentul a fost organi-
zat de Biblioteca Județeană având
susţinerea Consiliului Județean Satu
Mare.

FLORIN DURA

Ziua Naţională, sărbătorită altfel
la Biblioteca Judeţeană
8 În cadrul manifestării intitulată “România te iubesc!”, micii sătmăreni au declarat că-şi iubesc ţara şi neamul

SĂRBĂTOARE. Iniţiativa a fost apreciată de preşedintele Consiliului Judeţean

Elevii Colegiului Naţional
„Mihai Eminescu”, coordonaţi de ca-
drele didactice de aici, au organizat
ieri o serie de manifestări cu ocazia
Zilei Naţionale a României. În holul
etajului unu al Colegiului, elevii, îm-
brăcaţi în frumoasele straie populare
din diferite zone ale judeţului, au pre-
zentat un scurt moment artistic în ca-
drul căruia au fost prezentate referate
cu privire la însemnătatea zilei de 1
Decembrie pentru naţiunea română,
au fost recitate poezii compuse pen-
tru acest eveniment şi au fost cântate
o serie de cântece patriotice.

Tot în această perioadă, pe
toate holurile liceului au fost amena-
jate standuri reprezentative pentru
fiecare judeţ şi pentru fiecare regiune
din ţară. Astfel, fiecare clasă şi-a ales
un judeţ sau o regiune istorică încer-
când să o reprezinte cât mai bine din
punct de vedere artistic, şi nu numai,
în funcţie de specificul fiecăruia. Ini-
ţiativa s-a dovedit a fi o reuşită, fie-
care echipă încercând să se prezinte
cu un stand cât mai complet şi mai
bogat, elevii participând cu bucurie
la aceste activităţi.

Florin Dura

1 Decembrie, sărbătorit în avans
la CN Mihai Eminescu

Elevii clasei pregatitoare C
de la Şcoala Gimnazială “Avram
Iancu” Satu Mare, alături de elevii
clasei a II- a C de la Şcoala
Gimnazială “Mircea Eliade” Satu
Mare, au sărbătorit ieri împreună
Ziua Naţională a României.  În
cadrul activităţilor comune, elevii au
descoperit însemnătatea zilei de 1
Decembrie. Învăţătoarele Margareta
Sabău şi Alina Chiş le-au explicat
acestora că au existat trei ţărişoare:
Transilvania, Ţara Românească şi
Moldova , iar românii de pretutin-
deni s-au adunat la Alba Iulia pentru
a se uni într-o singură ţară: Româ-

nia. Astfel, 1 Decembrie este
socotită ca o zi de naştere a
României, iar elevii au sărbătorit-o
confecţionând cocarde şi steaguri
tricolore.

“Micii românaşi” au
încheiat activitatea cu tort şi veselie,
intonând cu mândrie Imnul
Naţional.

Florin Dura

Împlinirea a 92 de ani de la
moartea preotului Vasile Lucaciu a
fost marcată ieri de elevii şi profesorii
de la Colegiul Naţional “Doamna
Stanca” cu o suită de manifestări. A
fost omagiată, în acest fel, activitatea
didactică desfăşurată timp de şapte
ani (1878-1884) de către Vasile Lu-
caciu, în calitate de profesor de limba

română şi religie în cadrul acestei
instituţii de învăţământ, numită
atunci Gimnaziu Catolic Regesc.

Astfel, de la ora 12.00, în
Biblioteca Vasile Lucaciu a Colegiu-
lui Naţional “Doamna Stanca” elevii
au evocat personalitatea profesoru-
lui Vasile Lucaciu şi au interpretat
“Doina lui Lucaciu”.  De asemenea,

în sala festivă a liceului a fost prezen-
tat un film documentar dedicat
vieţii şi activităţii lui Vasile Lucaciu.
În finalul activităţilor, toţi cei
prezenţi s-au deplasat la Statuia
preotului Vasile Lucaciu din Parcul
Libertăţii unde a fost depusă o
coroană de flori.

Florin Dura

Şcolile “Avram Iancu “ şi “Mircea Eliade”,
împreună pentru Unire

Vasile Lucaciu, omagiat ieri la CN “Doamna Stanca”
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anunţul UdMR privind
ieșirea de la guvernare nu
dă niciun fel de emoţie

celor de la PSd. Chiar şi dacă par-
lamentarii maghiari decid să se
alăture Opoziţiei, PSd are, în
continuare, majoritate în ambele
camere ale Parlamentului,
notează antena3.ro.

În acest momentă,
uDMr are 26 de parlamentari, 18
deputaţi şi 8 senatori. nu îndeajuns
încât să afecteze majoritatea
parlamentară prin plecarea în
opoziţie. asta deoarece PSD,
unPr şi PC au împreună 200 de
deputaţi. adică, jumătate din vo-
turile din Cameră. La acestea se
adaugă cele 22 ale Partidului Lib-
eral reformator, a lui Călin
Popescu Tăriceanu, cele 17 ale
Minorităţilor naţionale şi 13 ale
PP-DD. În total, în Camera
Deputaţilor, guvernul Ponta are
susţinerea a 252 de aleşi, adică peste
63% din numărul celor 398 de
deputaţi. Mai mult decât suficient

pentru a trece orice proiect de lege.
Situaţia nu diferă prea

mult nici în Senat. aici, în cazul
ieşirii uDMr de la guvernare, ex-
ecutivul condus de Victor Ponta
pierde susţinerea celor 8 senatori
maghiari. Chiar şi fără ei, uSL 2.0
are în Camera Superioară 96 de

locuri, din cele 171. La acestea se
adaugă trei de la senatorii neafiliaţi,
aşa că, în total, puterea are 99 de fo-
tolii, peste majoritatea absolută.
Cumulat, în cele două camere ale
Parlamentului, guvernul este spri-
jinit de 351 de aleşi dintr-un total
de 569 de parlamentari.

PSD are majoritate în Parlament
şi fără UDMR
8 Guvernul este sprijinit de 351 de parlamentari dintr-un total de 569

Lebăda angajează
2 lucrători comerciali

experienţa în domeniul materialelor de construc-
ţii reprezintă un avantaj. 

Depune CV-ul la magazinul nostru de pe B-dul
independenţei uH 8.

Comisarul european pentru
Politici regionale, Corina Creţu, cere
statelor membre să includă în pro-
gramele operaţionale proiecte prin
care să sprijine investiţiile în îngrijirea
copilului şi în infrastructura de
educaţie, ea arătând că 21 la sută din-
tre copiii din ue sunt în risc de
sărăcie. Corina Creţu a participat
vineri, în Bucureşti, la Conferinţa
internaţională eurochild cu tema
“Copiii pe primul loc: optimizarea
cheltuielilor publice pentru o mai
bună susţinere a copilului şi a fami-
liei”.

Cu acest prilej, ea a precizat
că şi Comisia europeană are ca prior-
itate spijinirea copiilor pentru o
educaţie adecvată şi pentru crearea
condiţiilor de trecere de la sistemul
instituţionalizat la un mediu familial
care să le ofere posibilitatea de a de-
prinde abilităţile de a trăi independ-
ent, să-şi atingă întregul potenţial şi
să trăiască o viaţă demnă. “Pentru
următorii şapte ani, politica regională
a alocat 30 de miliarde de euro pentru
toate cele 28 de state membre, care
vor fi investiţie pentru incluziune
socială, lupta împotriva sărăciei şi a
discriminării. Discutăm acum, sun-
tem în faza de demarare şi adoptare a
programelor operaţionale pentru
următorii şapte ani şi speranţa
noastră este ca cele 28 de state mem-
bre să includă în programele
operaţionale proiecte de calitate prin
care să sprijinim investiţii de îngrijire
a copilului şi infrastructura în
educaţie - grădiniţe, şcoli -, spitale, aşa
cum am făcut şi în exerciţiul financiar
trecut. Fac un apel către toate statele
membre să depună proiecte de cali-
tate care să răspundă acestor nevoi”, a
spus Corina Creţu.

Comisarul european pentru
Politici regional a apreciat faptul că,
pentru perioada 2007 - 2013, în
foarte multe ţări au fost proiecte

privind infrastructura socială, am-
intind de Bulgaria, ungaria, Slovacia,
dar şi de românia.

Pe de altă parte, Creţu a
precizat că există un nou regulament
pentru implementarea programelor
2014 - 2020. “Sprijinim statele mem-
bre să acţioneze în domeniul
protecţiei sociale. Prin Fondul de
Dezvoltare regională am sprijinit şi
vom sprijini financiar îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, inclusiv prin

renovarea instituţiilor degradate.
invităm statele membre să aloce fon-
duri pentru a sprijini investiţiile în
acord cu obiectivele pe care şi le-au
asumat în cadrul acordurilor de
parteneriat în ceea ce priveşte reduc-
erea sărăciei, sănătatea oamenilor şi
starea socială. avem programe pe care
le vom dezvolta în continuare şi cred
că trebuie să facem tot ce putem ca să
asigurăm o viaţă bună acestor copii”,
a spus comisarul european.

Corina Creţu: 

Fac apel către statele membre să sprijine
investiţiile în îngrijirea copilului
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“DANIEL”-TERMOPANE
PrOfiLe saLaMander 100% faBriCate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

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

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi Pe strada Martir-
iLOr dePOrtaţi,  în inCinta

fOstei tiPOgrafii “sOMeşuL”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai Bune
Preţuri Din oraş!

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

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

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””
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Hercom satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

nr. telefon contact - 0756068011

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

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

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

| CaTaraCTa | DEzLiPirE DE rETina 
| gLaUCOm   | rETinOPaTiE DiaBETiCa

CHirUrgiE rEFraCTiVă
LaSEr!

| TraTamEnT LaSEr rETinOPaTiE DiaBETiCa 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTalon deserT graTuiT!
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olimpia Satu Mare speră să
obţină azi primele puncte
din deplasare în actualul

sezon. elevii lui Csik joacă pe terenul
de la Pâncota în faţa unei echipe pe
care în tur au învins-o cu 3-1 la Satu
Mare.

Schimbarea la nivelul băncii
tehnice s-a dovedit benefică pentru
olimpia Satu Mare. Instalat în vară cu
obiectiv clar play-offul ligii secunde,
Cosmin bodea a strâns doar 7 puncte
în 9 jocuri, iar șefii lui „oli” l-au chemat
din nou la „catedră” pe tiberiu Csik.
acesta nu plecase niciun moment din
club, așa că reacomodarea a fost rapidă,
dovadă stând și rezultatele. Într-o lună
de zile, sătmărenii au adăugat alte 7
puncte în clasament, îndepărtându-se
de „zona fierbinte” a clasamentului.

Nu mai departe de week-
endul trecut, „galben-albaștrii” au fost
la 3 minute de un succes extrem de
prețios în fața solidei echipe din Cîmp-
ina. „Chiar dacă au trecut deja 5 zile de
la acel meci, dezamăgirea pentru ratarea
victoriei cu Fortuna se simte în cadrul
lotului. Pe undeva e normal, căci am
muncit enorm pentru cele trei puncte
și am fost egalați pe final. Dar, trebuie
să uităm totul, căci ne așteaptă un meci
greu sâmbătă, împotriva unei echipe cu
mare foame de rezultate. Vrem să
recuperăm punctele pierdute sâmbăta
trecută, dar nu va fi deloc simplu”, spune
tiberiu Csik.

acesta recunoaște că nu și-a
văzut încă la lucru adversarul din week-
end, dar speră să primească înregistrările
meciurilor cu aCS Poli şi Metalul
Reșița. „Ceva informații am și acum și
știu că meciul se va disputa pe un teren
foarte greu, poate chiar noroios dacă va
ploua. Se vede și cu ochiul liber că pîn-

cotanii nu sunt constați în rezultate,
acasă sunt capabili de orice, iar afară se
descurcă puțin mai greu. tocmai
fiindcă sâmbătă se joacă la Pîncota
meciul e și mai greu pentru noi, dar
suntem optimiști, am mare încredere în
băieți. Vrem să-i ținem la distanță, dar
în același timp ne propunem să și urcăm
în clasament”, a adăugat fostul stelist,
care a mai vizitat orașul din Podgorie
acum două sezoane, când olimpia
obținea promovarea în liga a 2-a, dar
pierdea acel meci cu 1-0.

Csik dă de înțeles că nu se va
baza împotriva „șoimilor” pe foștii utiști
Maximiliano laso și bogdan apostu.
„Din păcate pentru fotbalistul argen-
tinian, în liga a II-a se pune mai mult
baza pe fizic și disciplina tactică. Cu
excepția a două-trei echipe, cele de pe
podium, rar se pune accentul pe
fotbaliști cu calitățile lui laso. El este
tehnic și rapid, dar  de multe ori nici

terenurile nu-l ajută, ca să nu mai
vorbesc despre fizicul său. Cu siguranță,
meciul de sâmbătă va fi unul de luptă,
trebuie să mă gândesc bine dacă voi
apela la el. În ceea ce-l privește pe
apostu, nu pot spune decât că pe postul
lui e concurență mare, sunt cinci
jucători pe două locuri. Sigur, nici nu a
avut prea multe șanse să demonstreze
că poate evolua înaintea altora, dar asta
este situația în momentul de față..”, mai
spune tehnicianul olimpiei, care nu va
conta sâmbătă pe mijlocașul Villand,
care este suspendat pentru cumul de
cartonașe galbene.

la rândul lor cei de la Pân-
cota spun că : „trebuie s-o învingem cu
orice preț. a sosit vremea să obținem al
doilea succes în campionat și să ne
îndepărtăm de ultimele două locuri. a
început să ne intereseze și ce fac adver-
sarele noastre, iar atâta timp cât etapa
asta bihorul joacă la Mioveni și

Caransebeșul acasă cu Poli, ne gândim
că avem prilejul să punem puncte im-
portante între noi și ei”, a explicat
antrenorul „șoimilor”, Dan Cuedan.
acesta susține că elevii săi au moral bun
după ultimele rezultate, dar are și un ar-
gument tehnic pentru o mult așteptată
victorie. „Nu primim gol de 180 de
minute, ceea ce ne dă o anumită
siguranță din acest punct de vedere. E
adevărat că nici nu am marcat, însă am
lucrat la acest aspect în ultima vreme și
am încredere că vom desface apărările
adverse, începând neapărat cu cea a
olimpiei Satu Mare”, a mai punctat
Cuedan.

Probabil, tehnicianul Pîn-
cotei își va plia strategia de joc și în
funcție de adversarul de sâmbătă, pe
care îl consideră schimbat în bine după
revenirea lui tiberiu Csik pe bancă.
„Este evident că el controlează cel mai
bine lotul, mai ales că cu o parte dintre
jucători lucrează de mult timp, pro-
movând cu ei din liga a 3-a. În plus, ca
și tehnician al noului val, Csik pune
mare preț pe organizarea jocului, iar
rezultatele s-au văzut rapid. apoi,
olimpia se poate baza pe câțiva
fotbaliști care pot face oricând diferența
și aici mă refer la bujor, laso, apostu
sau boștină. acesta din urmă a și marcat
etapa trecută, trebuie să fim atenți”, mai
consideră „principalul” pîncotanilor.
Înaintea acestei etape olimpia ocupă
locul opt cu 14 puncte iar Pâncota e pe
nouă cu nouă puncte. Partida olimpia
–Şoimii Pâncota se va juca azi de la ora
11.

Programul etapei:
Ieri
CS Mioveni - FC bihor 1-0
Azi
CSM Râmnicu Vâlcea - Metalul Reşiţa
Şoimii Pâncota - FC olimpia SM
aFC Fortuna - FC olt Slatina 
FC Caransebeş - aCS Poli timişoara

FlorIn Mureşan

lIGa a 2-a: ŞoIMII PâNCota- olIMPIa, aZI oRa 11

Vor primele puncte din deplasare!

la mijlocul săptămânii,
un lot numeros de arbitri din
judeţul Satu Mare a fost prezent la
Zalău, unde a avut loc un meci de
fotbal între cele două judeţe, pe
stadionul municipal din localitate.
Reprezentanţii Comisiei Judeţene
de arbitrii din Satu Mare s-au
impus clar cu 10-0, la capătul unei
evoluţii de excepţie a
reprezentanţilor noştri. Şi totodată
a avut loc şi o consfătuire a celor
două corpuri de arbitri, ţinând
cont şi de prietenia dintre cei doi
preşedinţi de aJF-uri, Ştefan Szi-

lagyi respectiv Dan Costin. Şi
bineînţeles, nu a lipsit banchetul
de final de an, unde s-au legat pri-
etenii şi s-au depănat amintiri.

Diferenţa de scor se
justifică oarecum, având în vedere
că în lotul sătmărenilor au evoluat
şi jucători divizionari, precum
Cosmin Iuhas, attila Mandi, re-
sponsabil cu buna dispoziţie, sau
portarul Marius Şuta. Printre
remarcaţi îi amintim aici pe Sebi
Raţ, Petrică Costea, Sebi Petruţ,
Szabolcs Kovacs sau Răzvan bog-
dan. Scorul final a contat mai

puţin, deoarece a fost o partidă de
prietenie, care s-a terminat cu
repriza a III-a, unde toată lumea s-
a simţit foarte bine.

Echipa sătmăreană a fost
supervizată de pe margine de arbi-
trul ecuson FIFa, careianul Istvan
Kovacs, şi de “secundul“ ovidiu
Mazilu.

apropo de Mazilu, acesta
va arbitra în această dimineaţă par-
tida dintre FC Dorohoi şi acade-
mia argeş, din seria 1 a ligii a II-a,
etapa a 15-a.

Dani Chiorean

EVENIMENt
Arbitrii sătmăreni au zdrobit Sălajul cu 10-0!
8antrenorul victorioşilor a fost ecusonul FIFa Istvan Kovacs, iar “secund“ - ovidiu Mazilu

a treia zi a Campionatu-
lui Naţional de spadă cadeţi a pro-
gramat la Craiova proba feminină
individuală. Din păcate, CS Satu
Mare nu a reuşit să cucerească nici
o medalie. Cea mai bună sportivă
sătmăreană a fost Mellany Pfeifer,
care s-a clasat pe şapte. aceasta a
fost urmată de teodora Costea,
locul 9, care a învins-o pentru in-

trarea în 16 pe amarilisz Pallai cu
15-13, aceasta încheind pe 27, iar
Csilla Nagy s-a clasat pe 18.

Competiţia se încheie azi
cu proba pe echipe, fiind ultimul
concurs oficial din acest an pentru
spada sătmăreană. De la antrenorul
Francisc Csiszar am aflat că prima
competiţie din noul an va fi tot
Campionatul Naţional de cadeţi şi

tot la Craiova. Conform calen-
darului pe 2015, la Satu Mare, mai
exact în sala alexandru Csipler vor
avea loc Naţionalele de speranţe
dar şi Naţionalele de seniori. anul
se va încheia cu Cupa 1 Decembrie,
care va debuta week-endul
următor, urmând să se dispute atât
la spadă cât şi la floretă.

Dani C.

SPaDă
Ziua a treia, fără medalii pentru CS
8la C.N. de cadeţi de la Craiova

Lupte
La turneul 
internaţional 
de la Beregovo
luptătorii de la CS Satu Mare-Cetate
ardud vor participa în acest week-end
la un puternic turneu internaţional la
beregovo, în Ucraina. Sub comanda
antrenorului Francisc Szabo s-au de-
plasat ieri Peter Peck, Sandor Peck,
Gerhard Diczik, lenard berei, Crist-
ian Szabo şi andrei barbul. Cântarul
a avut loc aseară, iar competiţia va avea
loc astăzi.

Judo - CS Unio
Dora Kovacs şi 
Mercedes Czerlau 
la C.N. U 21
azi şi mâine la baia Mare au loc între-
cerile naţionale la individual şi echipe
la categoria de vârstă U 21. CS Unio
Satu Mare va fi reprezentat de două
sportive. Mercedes Czerlau va lupta la
categoria 57 de kg, iar Dora Kovacs la
+63, atât la individual, cât şi cu echipa
din Ploieşti. Cele două vor fi supraveg-
heate de antrenoarea Doina Czerlau.

CS Voinţa Satu Mare
organizează

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

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

Informaţii suplimentare şi
înscrieri: 

Maestrul FIDE 
Muntean Ciprian-Sorin

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

Pe faxul liceului cu Pro-
gram Sportiv a sosit o convocare din
partea FRF. acea convocare aduce la
cunoştinţă că jucătorul lPS-ului,
tony Kanalos a fost chemat la
Mogoşoaia în perioada 30 noiem-
brie-2 decembrie, la naţionala U 17,
pentru startul campaniei de califi-
care la Europenele din 2015. aşadar,
elevul antrenorului Dacian Nastai se
va prezenta la reunirea lotului, care

are loc duminică, la ora 18.00 la
CNt Mogoşoaia, iar pe 2 decem-
brie, la buftea, va avea loc un meci de
selecţie cu fotbaliştii convocaţi.

Fotbal
Tony Kanalos de la LPS, la
naţionala U 17
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VOLEI FEMININ: CSM SATU MARE- DINAMO BUCUREŞTI 0-3

Meritam măcar un set

Astăzi, la Năsăud va avea
loc o puternică gală de K 1 şi
MMA. Printre numeroşii partici-
panţi se numără şi doi luptători de
la clubul sătmărean Kyo Gym.

Este vorba despre Anghel
Cardoş, care îl va înfrunta pe timi-
şoreanul Cristian Filimon, la cate-
goria de greutate 75 de kg, după

regulile K 1. 
Cel de-al doilea reprezen-

tant al Sătmarului care va intra în
ring este Ovidiu Simon, la 65 de kg.
Acesta îl va avea ca adversar pe Ovi-
diu Băieş din Năsăud. Cei doi au
pornit la drum încrezători şi îşi do-
resc să se întoarcă acasă învingători.

Dani C.

K1
Doi sătmăreni de la Kyo Gym
la Năsăud

Voleibalistele de la CSM
Satu Mare au început cura-
jos meciul cu „colosul” Di-

namo. 3-2, 4-3 şi 8-7 până la
primul timp de odihnă. Bucureş-
tencele se urnesc mai greu şi cu ex-
perienţa unei jucătoare
extraordinare, Trombiţaş, trec
încet în avantaj. 10-12, 16-21. Pri-
cop cere timp de odihnă şi cu
Zburova extrem de inspirată,
CSM –ul revine şi egalează, 23-
23. Apoi se ajunge la 24-24 şi la
25-25. Din păcate plusul de expe-
rienţă şi...valoare aduce punctele
decisive în tabăra lui Dinamo care
câştigă la mare luptă primul set
25-27.

Setul doi repetă scenariul
primului... CSM-ul cu Vaida,
Zburova şi Matei în prim-plan se
desprinde la 11-8 şi 14-10. Doar
că apar nesincronizările la blocaj,
trăgătoarele  încep să obosească şi
Collar, Germanova sau Anisova
pun punct după punct în dreptul
lui Dinamo care ia şi setul doi, 20-
25.

Setul trei avea să fie şi ul-
timul. Echipa are în palmares 22
de titluri naţionale, Dinamo tu-
rează la maxim motoarele şi face
rapid 21-9 moment în care antre-
norul Branko Gajic introduce re-
zervele şi elevele lui Pricop
încheie meciul cu 16-25 în setul
trei.Aplauze la scenă deschisă pen-
tru spectacolul oferit de cele două
echipe din partea unui public nu-

meros şi extrem de gălăgios. Şi o
premieră la sala LPS. A fost pri-
mul meci transmis în direct de
Digisport de la Satu Mare din Di-
vizia A1 la volei feminin. 

CSM SaTu Mare-

Alexandra Matei, Alexandra
Mişca, Beata Vaida, Zburova, Vik-
toria Djetkova, Alexis Mattews,
Mc Curdy, Angelica Podină, Na-
talia Preda, Denisa Mocar, Ale-
xandra Molnar

DinaMo Bucureşti:

Sânziana Motroc, Milagros Col-
lar, Veronica Marin, Alida Marco-
vici, Liana Badea, Loredana
Filipaş, Luminiţa Trombiţaş,
Diana Cărbuneanu, Nicoleta
Manu, Bogdana Anisova, Alice
Kapelovits, Aneta Germanova.

Florin Mureşan

Până la startul returului,
echipa de baschet de la CSM Satu
Mare va juca dubla din cadrul
Cupei României cu CSU Alba
Iulia. Primul duel pentru accederea
în semifinale are loc astăzi de la ora
13.00 în sala Ecaterina Both. Cele
două combatante s-au mai întâlnit
şi în etapa a zecea a Ligii Naţionale,
atunci când, la Satu Mare, Alba
Iulia s-a impus cu 84-72.

Returul Cupei este progra-
mat pe 3 decembrie, în deplasare.
Confruntarea cu Alba Iulia este ine-
gală, având în vedere situaţia actuală

de la clubul sătmărean, care a obţi-
nut doar cinci victorii într-un tur de
campionat. Meciul de azi va fi arbi-
trat de Ionuţ Moraru din Cluj Na-
poca şi Cristian Trofim din
Timişoara, iar comisar din partea
FRB a fost trimis Marian Oprea din
Braşov.

De menţionat că Univ.
Goldiș ICIM Arad, deținătoarea
trofeului, s-a calificat la turneul
Final Four al Cupei României la
baschet feminin, joi, după ce a dis-
pus de CS Phoenix Galați cu scorul
de 77-67, în manșa secundă a sfer-

turile de finală ale competiției.
Programul Cupei:

Azi
CSM Satu Mare – CSU Alba Iulia
CSBT Alexandria – U Cluj
Danzio Timişoara – Sepsi Sf. Ghe-
orghe
Phoenix Galaţi – ICIM Arad 67-77
(Arad, calificată în semifinale)
Retur – duminică
U Cluj – CSBT Alexandria
Sepsi Sf. Gheorghe – Danzio Timi-
şoara
CSM Satu Mare – CSU Alba Iulia
– 3 decembrie

BASCHET
Duel în sferturile Cupei
8CSM Satu Mare – CSU Alba Iulia, azi, ora 13.00, sala Ecaterina Both

Floretişti sătmăreni
la Circuitul European
de Cadeţi
Orașele germane Tauberbischof-
sheim și Halle găzduiesc azi şi
mâine, întrecerile etapei a patra a
Circuitului European de floretă
cadeți, la feminin și masculin. La
Tauberbischofsheim are loc con-
cursul feminin individual, iar la
Halle se va disputa întrecerea mas-
culină la individual și pe echipe.
Vor reprezenta România şi spor-
tivi de la CS Satu Mare. Astfel, la
feminin, de la CS vor intra pe
planşe Adriana Haidu şi Alexan-
dra Lazin, iar la masculin Iulian
Aldea, Benjamin Bodo şi Edwin
Pop.

Liga Europa
Steaua pierde, Astra
câştigă
Aalborg a  învins Steaua cu 1-0 joi
seara după un joc dominat de roş-
albaştrii, în timp ce Dinamo Kiev
s-a impus la Rio Ave cu 2-0. Ke-
şeru s-a întrecut în ratări, iar Sân-
mărtean nu a mai adus acel plus
din meciurile precedente. Chipciu
s-a văzut doar în anumite sec-
venţe, iar Tănase părea cu gândul
în altă parte. Iar Papp a fost prin-
cipalul vinovat la golul marcat de
Enevoldsen. Bourceanu a dat
două pase “de gol“ adversarilor şi
a înscris o dată în proprie poartă,
dar tuşierul ridicase în prealabil fa-
nionul pentru o poziţie “afară din
joc“. În urma acestei înfrângeri,
calculele se complică pentru
Steaua care se poate califica în ur-
mătoarele scenarii:
1. Victorie cu Dinamo Kiev şi
Aalborg pierde la Rio Ave. În acest
scenariu, Steaua adună 10 puncte,
iar Aalborg rămîne cu 9.
2. Victorie cu Dinamo Kiev şi
Aalborg remizează în Portugalia.
Ambele echipe ar avea 10 puncte,
dar  meciurile directe sînt primul
criteriu de departajare unde roş-al-
baştrii sînt avantajaţi.
În orice alt scenariu, Steaua este
eliminată.
De cealaltă parte, Astra Giurgiu a
învins-o pe campioana Croației,
Dinamo Zagreb, cu scorul de 1-0.
Ghanezul Sadat Bukari (50) a
marcat golul Astrei, cu capul, din
centrarea japonezului Takayuki
Seto. Pentru giurgiuveni a fost
prima victorie în grupele
competiției și, totodată, o revanșă
după eșecul din meciul tur, cu 1-
5. Însă Astra nu mai are nici un fel
de şanse de a accede în primăvara
europeană.

w w w. g a z e t a n o r d - v e s t . r o



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 calificati 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, că-
sătorie. 0747-832325.

CITATIII

l Este citat numitul Varga Alexandru, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Terebesti,
nr.232 la Tribunalul Satu Mare, sala 59 ora
9:00 indata de 07.01.2015, in dosarul
nr.1028/296/2013 al Tribunalului Satu
Mare in proces cu Suciu Maria avand ca
obiect stabilire masa succesorala si calitate
de mostenitor.

DIVERSE

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

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport persoane in Germania. Tele-
fon: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: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului. Serio-
zitate şi punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Te-
lefon (non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germa-
nia la destinaţie. Execut tractări în şi din
străinătate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în
1,5 t, în Satu Mare şi judeţele învecinate.
Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Mos Nicolae vine cu caleasca.
0742312121
l Forez puturi de apa la preturi negocia-
bile, in orice tip de teren.
informatii telefon.0753924223
l Filmez ,fotografiez : nunti,botezuri,ma-
jorate la pret corect.Bonusuri masina de
facut bule de sapun,fotografii magnetice
Tel:0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi,
curăţire unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domiciliu. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, compa-
tibil cu toate aparatele cu harta pentru ma-
şină mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice. Telefon  0743-
612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie.  0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avan-
tajoase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului
0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet cla-
sic + parchet laminat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox.  0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domicil-
iul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente, cu aparatură profesională.
Avem experienţă în domeniu, la cele mai
mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 

l Executăm finisări interioare, de la A -
Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amena-
jări interioare şi exterioare: vopsit, gresiat,
zugrăveli, faianţări, parchetat, la preţuri ne-
gociabile. Telefon 0740-511800, 0361-
418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare
internet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

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 dru-
mul 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 Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intrav-
ilan in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona indus-
trială, 68 ari pe str. Careiului. Telefon 0752-
032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ
Pescarilor - 7.000 euro. 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 docu-
mentaţie pe măsura 121.  0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m,
str. Odoreului, cu utilităţi.  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. 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front,
parcelă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, cu-
rent, Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de
3700 mp în comuna Dorolţ sat Petea, front
la drumul principal spre Vama Petea de 22
m. Curent şi apă pe teren, întabulat pe per-
soană fizică. Ideal pentru loc de casă sau
hale industriale. Preţ 25 000 euro, negocia-
bil. Telefon 0742-830706.
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

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

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

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

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

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

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

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

l diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe,
polizoare, lămpi şi alte bunuri specifice unei fabrici
de tricotaje şi de confecţii.    

l teren intravilan, în suprafaţă de 1406 mp, cu
front la strada Fabricii, preţ   13.498 eur
l drum uzinal – alee betonată, preţ 89 lei;
l platformă – betonată, preţ 1087 lei;
l podvale beton, 800 buc, preţ 1920 lei; 
l linie electrică subterană, preţ 29 lei; 
l bazin PSI – groapă betonată, preţ 34 lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

l Vânzarea globală la licitaţie publică sau prin
negociere directă a următoarelor bunuri mobile şi
imobile proprietate a debitoarei:
l teren în suprafaţă de 38.000 mp, proprietate
tabulară;
l construcţii – hale producţie, ateliere diverse,
sediu administrativ cu utilităţile aferente şi împrej-
muiri, drumuri uzinale betonate, două coşuri de
fum şi alte construcţii;
l produse finite - sticlarie
Vânzarea individuală la licitaţie publică sau prin ne-
gociere directă a următoarelor bunuri mobile şi im-
obile aflate în averea debitoarei:
l centrală termică cu terenul aferent – preţ de
pornire 70.000 lei.
l pompa alimentare pentru combustibil si
rezervor , rezervor din otel cil.(3 buc.), masina de
capsat cutii (3 buc.),  masina de balotat hartie ,
masina de rindeluit la grosime;

l Spatiu comercial P+E situate in  Satu Mare,
str.Fabricii,, nr.82, jud, Satu Mare,functional: Parter
: magazie, bar, grup sanitar, hol, casa scarii sl etaj:
sala de consumatie, bucatarie, grup sanitar ,
suprafata utila totala: 192,72 m2,, inscris in CF
57570 Satu Mare ,top.13192/7/2/IV/C , CF
57275 Satu Mare, top.13192/7/2/IV/B si CF
56139 Satu Mare, top. 13192/7/2/XI cu titlu
juridic cumparare la pretul de 53.424 euro .

l Imobil –constructie (carmangerie) situat in
Satu Mare, str.Depozitelor,nr.21, inscris in CF
53548 Satu Mare , nr. cadastral 6542/10  si dreptul
de folosinta asupra terenului in suprafata de 250 mp
din  terenul in suprafata totala de 500 mp aflat in
proprietatea Statului Roman ,la pretul de strigare
de 74.910 euro,
l Imobil-constructie  (ATM) situat in Satu Mare
, str Depozitelor, nr.21 , jud Satu Mare inscris in CF
57713 Satu Mare , nr. cadastral 6542/8  si dreptul
de folosinta asupra terenului aflat in proprietatea
Statului Roman la pretul de strigare de 75.000 euro.
l Paleti din lemn euro si non-euro

l Cuier  mare patinat, pret de strigare  506 lei
l Cuier mic patinat , pret de strigare  418 lei
l Bufet vitrina patinat ( 4 usi) patinat, pret de
strigare  923 lei
l Bufet vitrina ( 3 usi ) patinat, pret de strigare
721 lei
l Comoda TV mica patinat pret de strigare  273
lei
l Mobilier si aparatura  de birotica, 
l Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto, etc
l Obiecte de inventar ( imprimanta Epson)
l masina de spalat auto
l pompa motorina
l bazin combustibil 35 000 l
Listele completete de inventar si preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare 
l mobilier  si aparatura birotica
l scule si utilaje (atelier reparatii auto)
l piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare
l diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
l Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
l Casa de marcat
Listele complete de inventar si preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l Imprimanta Canon, pret de strigare 200 lei.

l Apartament cu 3 camere si dependinte  cu
destinatie spatiu comercial , situat in Negresti Oas,
Aleea Crinului , bl.D8/2, Parter,inscris in CF
100310-C1-U1  top..8/4/2, pret de strigare
27.000 euro
l Spatiu comercial –magazin supermarket situat
in Negresti Oas, str Victoriei , nr. 198, jud Satu
Mare , inscris  in CF 100309 top 883/3a si 883/4a
, pret de strigare  153.000 euro
l Cabana Turisor  S+P+2 situata in Negresti
Oas, str Vraticel fn (km9) , extratabulara,pret de
strigare  27.580 euro
l Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, cantar,
vitrine frigorifice, mobilier comercial , hidrofor,
masina taiat paine,  casa de marcat)

l Apartament cu 2 camere situat la etaj I in bloc
P+4E din Negresti Oas, str Victoriei bl.23 , inscris
in CF 3876 individuala Negresti Oas ,
cadastral:89/14  Su=44,32 mp, pret de strigare
15.000 euro 

l Cladire –spatiu de productie, comerciale si
birouri firme si teren in suprafata de 806 mp. situat
in loc.Gherta Mica str. Noua nr.468/A,jud. Satu
Mare,inscrise in CF nr. 100009 Gherta
Mica,provenita din reconversia de pe hartie a CF
NR. 3242 Gherta Mica,sub top/210/10 si 212/2 ,
pret de strigare 97.118 euro

l Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt  , pret de strigare
48.690 eur
l Constructii agricole  dezafectate ,  proprietate
extratabulara, pret de strigare  115.871 lei
l Instalatie electrica transformator 100 kva , pret
de strigare  64.986 lei

l Stoc produse finite -Confectii femei si barbati
pret pornire licitatie :1712 lei

l Generator aburi TJ star 2
pret pornire licitatie :1471 lei
l Masina de croit GEM 85/6
pret pornire licitatie :1471 lei
l Masa cu fier de calcat p r e t
pornire licitatie :1612 lei
l Masina de surfilat 5 fire :
pret pornire licitatie  :803 lei

l stoc echipamente , piese pentru calculatoare si
periferice IT , pret de strigare 1554 euro

l stoc articole confectii pentru femei, barbati si
copii (noi si uzate )  , prêt de strigare 3459 lei 

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si imobile
menţionate mai sus vor avea loc, de regula, sapta-
manal, în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichi-
datorului INSOLV EXPERT SPRL din Satu
Mare, str Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.
Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie publică
dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi pentru aceleaşi
bunuri sau prin negociere directă, dacă există un
singur ofertant . 
In situatia in care la prima sedinta de licitatie ,
pentru oricare  din bunurile de mai sus , se va face
oferta de cumparare  la pretul de vanzare stabilit
prin raportul de evaluare, acestea vor fi
adjudecate acelui ofertant la pretul din raportul de
evaluare. Plata pretului se face in lei la cursul
BNR leu/euro din ziua  adjudecarii bunurilor . 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ
TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor de-
pune la lichidator până în ziua şi ora stabilită pentru
vânzare, certificatul de înmatriculare, actul consti-
tutiv , declaratia ca nu se afla in insolventa  şi împu-
ternicirea societăţii ofertante pentru reprezentantul
ofertantei care va participa la licitaţie, precum şi
copie după actul de identitate al acestuia.

Ofertanţii persoane fizice se vor pre-
zenta cu actul de identitate si daca este cazul pro-
cura autentica de reprezentare .

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

Conform art. 53 din Legea
insolvenţei, bunurile adjudecate se transmit cumpă-
rătorului adjudecatar libere de orice sarcini.

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

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

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

merciale debitoare:

CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
BRANDEU IOAN,

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

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

Program de lucru luni marti
miercuri. 
Informatii la 0729881953.

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

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

gociere directă următoarele bunuri imobile:

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

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

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

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
Bunurile sunt înscrise în CF, iar acestea se transmit
cumpărătorului libere de orice sarcini.
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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

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
ADMIN INSOLV IPURl  c.u.i. 32070390,
înregistrată în registrul formelor de organizare sub
numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, în cal-
itate de lichidator judiciar a   SC    VIM-ECO  SRL,
CUl 24895060, 
-parcelă de teren intravilan  situată în localitatea Botiz,

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

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

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

l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m,
toate utilităţile, la strada principală în Vetiş,
după Unicarm, 30.000 euro. 0770-635485,
0732-116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă,
10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, ex-
travilan. Telefon 0741-120883.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în supra-
faţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ
15.000 euro. Informaţii telefon 0770-
889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, cana-
lizare. Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon
0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certifi-
cat de urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din
Satu Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.
l Vand 1.16 ha teren intravilan cu doc-
umentatie 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, ter-
mopane, 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 Vand apartament 2 camere, semideco-
mandat 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, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din
caramida, pret 13500 euro. 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarită-
ţii (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 semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ -
29.000 euro. Urgent! 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 su-
prafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai
sau schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcen-
trală, la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul
judeţean, accept şi Programul “Prima Casă”,
fără intermediari. Informaţii telefon 0757-
349690, toată ziua.

l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Tele-
fon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere deco-
mandate, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str.
Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau
0771-566269. Preţ 23.000 euro. Fără inter-
mediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 bal-
coane mari,beci nefinisat.Tel :
0361.805.409 sau 0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Te-
lefon: 0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si
garaj,pe aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14
M a i . P r e t : 2 8 0 0 0
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 Strandu-
lui 70.000 euro neg.  Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2,
Micro 17+garaj. Tel.0770314263,
0753763139
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ in-
formativ 35.000 euro negociabil. Telefon
0722508613 sau 0770568504.
l Vând apartament 3 camere decoman-
dat, centrală, 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, mobi-
lat şi utilat, parter cu grădină proprie, 150
mp. Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală
termică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l 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. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand  7 Ari tern  cu Cabana  din  lemn
pe Amatului acces  auto. Tel.0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa,
telefon 0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp
pe str. Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau
0748.108.881  
l Vand 2 case str.Zorilor, nr 10A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri
si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro nego-
ciabil negociabil sau jumatate din propri-
etate 41.500 euro negociabil.Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie uti-
late,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, bu-
cătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utili-
tăţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu
două solarii - 900 mp, acoperit. Telefon

0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătă-
rie, baie (apă, curent), situată lângă ştrand.
Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari
cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de
locuit nouă, cu mansardă, jos living, bucă-
tărie, baie, o terasă mare, sus două camere,
două balcoane, cu 5 ari teren, la 36.000
euro; legat de aceasta, o cabană din lemn cu
mansardă, blacon jos şi zidită în interior, că-
mară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren
la 21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc
de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6 arii/
buc. la 1550 euro/arie, toate împreună sau
pe bucăţi sau la schimb cu apartament sau
alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, in-
trare maşină, semicentrală, preţ negociabil.
Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, uti-
lată, curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii
telefon 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + depen-
dinţe la numai 70.000 euro  în Centrul
Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-
086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2
camere plus diferenta, pe Careiului etaj 2-
3, telefon 0725-685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate
utilitatile existente- se poate folosi ca si sec-
tie pentru diferite procese tehnologice. Tel:
0745-855032

IMOBILIARE CAREI

l Vind apartament 37 mp, 2 camere, et
IV, renovat 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 decoman-
date, 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-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă circu-
lată. Telefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. : 0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în cen-
trul vechi al Careiului. Telefon: 0744-
131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, par-
ter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat, con-
fort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro.
Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. Informaţii la telefon 0745-
890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă.
Relaţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând / schimb casă superfinisată la
ţară, 42 ari teren, izolată exterior, geamuri
termopan, baie, bucătărie, hol, trei camere
mari, 2 intrări, la casă, cu uşi termopan, cen-
trală pe lemne, boiler gaz, boiler curent.
0754-489733.

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

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

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

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

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

Ai nevoie de bani 
urgent?

Provident te ajută!
Sună acum la nr.
0751.615.127.
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Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc. Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 373.208 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.  Vasile
Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro

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 cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze
nr. 281 şi 2 locuri de casă alăturate. Telefon
0742-464113.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă
bună, 30 ari cu front 28 m. 0742-481793,
0043069917611731.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în
Satu Mic nr. 154. Telefon 0742-524606,
0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha,
la Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Te-
lefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil.
0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demola-
bilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în
Berveni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul prin-
cipal. Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în
satul Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km
de Tăşnad. Accept variante la schimb cu alt
teren situat în Tăşnad sau Viile Satu Mare.
Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Ur-
ziceni, cu fundaţie construită de 10x20 m,
28 m front, utilităţi în faţa casei. Informaţii
la telefon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren
la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, ne-
gociabil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Ford Galaxy  diesel recent adus
în ţară,climatronic,etc. Tel 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001 cli-
matronic,incălzire în scaune,euro 4 ,recent
adus in tară Tel 0744.792.284
l Vind Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutili-
tara, 2 locuri, neinmatriculat 
din 1995, 550 euro. Telefon: 0744897711
l Vind bascula si platforma fixa, IVECO
si FORD, neinmatriculate, 3,5 
tonne, roti duble, 7-3 locuri, din 2005 si
1999. Telefon: 0744897711
l Vind bascula IVECO 7 locuri 2004,
Ford Transit 3 locuri, 1999, 
platforma fixa. Telefon:0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din
2003 motor 2000cm,taxa platita si nerecu-
perata 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, ben-
zinaGPL, aer conditionat, inmatriculat,
0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara
4x4, recent adusa in tara 0773835662
l Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002,
inmatriculata timbru de mediu achitat,
0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150
cp, kombi, negru, recent adus, 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel,
an 1999 recent adus in tara, euro 3, aer con-
ditionat, 0773835662
l Vand sau schimb Opel Zafira an 2001,
2.0 TDI, taxa nerecuperata. Tel
0745325900
l Vand Renault Megan Cabrio, anul
2004, 120.000km motor 2l. interior piele
rosu,radio Cd Mp3, genti aluminiu pret:
4900 euro, inmatriculat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005,
Ford cu platforma din 1999, 3,5 tone, roti
duble. Telefon: 0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu
aprins, întreţinut, cu două rânduri de cau-
ciucuri (iarnă+ vară), înmatriculat, fără
taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină,
înmatriculat, timbru de mediu achitat. Tele-
fon 0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, re-
cent 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. Excelent pentru SRL, an 2008. Tele-
fon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an
2006. Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD,
din 1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Tele-
fon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. Telefon 0745-
773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de
Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de Ita-
lia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi elec-
trice, comenzi la volan, volan reglabil, AC,
închidere centralizată, jante aluminiu, în-
matriculat în România. Preţ informativ
2.500 euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.
l Vand Ford Tranzit,in stare de func-
tionare 3.5t basculabila,tel 0753.660219 
l Vand Golf IV 1.4B an fab.2003
Ac,Abs,computer bord,geamuri
electrice,km 143600 imatriculata taxa nere-
cuperata Tel:0743041760  

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand boiler turbo si convector Samus. 
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. Tele-
fon: 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 extensi-
bila cu 4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca Jim-
bolia 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
incarcator.Masina de cusut electrica  ‘’Nico-
leta’’ nefolosita.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 semicur-
siera, 170 lei, tel 0747321212 
l Vand cauciucuri de iarna pentru Logan,
0773835662
l Vand jante aliaj, pentru Opel corsa B, tel
0773835662
l Vand Jante aliaj pentru Vw Golf 4, dime-
siune 15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132  
l Vand garaj in Micro 14 langa Auto As,
pe str.Mosoiu, pret 3800 euro negociabil. Tel
074088506
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de
bucatarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul re-
format, langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in stare
perfecta de functionare. Tel 0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata
perfect, ofer garantie. Tel 0745868904
l Vând colţar nou. Telefon 0742-987140.
l Vind sfecla furajera in Camin. Telefon:
0749019110
l Vand cotarca pentru porumb, lungime
10m, inaltime 2,5m, latime 1m, telefon
0261876823 sau 0744114032
l Vand mobila Luceafarul la pret avanta-
jos.Tel:0752933951
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Telefon:
0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, con-
vectoare la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon
0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa
pentru balcon, geamuri şi uşi metalice. Tele-
fon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare
bună de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-
392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspi-
rator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia,
în stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germa-
nia. Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.

VÂNZĂRI ANIMALE

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

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +se-
manatoare paioase 15 randuri toate in stare
buna de functionare.Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci.
Telefon: 0757424405.                                           
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.

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

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
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06:00 – Ştiri NV TV
06:30 – Program educativ: „Să vorbim
în Engleză”, ep. 11
07:00 – Program pentru copii, Cartea
Cărților, ep. 18
07:30 – Film pentru copii din seria
Gaşca din Sugar Creek „Profesorul
problemă”
08:45 – Program pentru copii: „Clubul
descoperirilor ştiinţifice”, ep. 3,4
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (reluare)     
13:00 – Şedinţa Consiliului Local Satu
Mare (din data de 27.11.2014)     
14:30 – Program educativ: „Să vorbim
în Engleză”, ep. 13
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)      

16:00 – Muzică şi voie bună (reluare)     
18:00 – Box Office
18:30 – Music News
19:00 – Documentar: „Montmartre,
cartierul artiştilor”
19:30 – Film serial: “Secţia de Poliţie” ep.
18
20:00 – NVdem TV!
21:00 – Oameni şi Fapte 
22:00 – Box Office 
22:30 – Music News
23:00 – Film artistic: „Străzile îndurării” 
01:00 – NVdem TV!  (reluare)
02:00 – Box Office
02:30 – Film artistic: „Artistul”
04:30 – Film serial: “Ştiinţa şi
Dumnezeu”
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 20.30 - Pompeii 

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
07:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan (reluare )
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program pentru copii: „Eroii Luminii”,
ep. „Jim Elliot”
09:30 – Program educativ: „Să vorbim în
Engleză”, ep. 13
10:00 – Film documentar: „Zidurile de aducere
aminte”
10:30 – Film documentar: „Promisiunea
respectată – David”
11:00 – Documentar: „Catedrala Sf Ştefan”
11:30 – Documentar: „Oraşul Sfânt şi o
grădină”
12:00 – Program pentru copii: „Povestea lui
Amy Carmichael”
12:40 – Documentar: „Veebrele de piatra ale
tâpuriturii”
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem TV! (reluare )
15:00 – Music News
15:30 – Box Office  

16:00 – Film documentar: „Moscheea
Albastră”
16:30 – La vârsta noastră...
17:00 – Glasul Bisericii  
18:00 – Caleidoscop din Oaş 
19:00 – Box Office
19:30 – Music News
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Actualitatea Careiană 
22:00 – La izvor de cânt şi dor 
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office 
00:00 – Film artistic: “Ultimul zbor”
01:30 – Music News
02:00 – Film artistic: „Pentru Glorie”
04:00 – NVdem TV! (reluare)  
05:00 – Documentar: „Catedrala Sf Ştefan”
05:30 – Documentar: „Oraşul Sfânt şi o
grădină”
06:00 – Documentar: „Ce este viaţa?”
06:50 – ENERGYsport 

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Comorile Parmei
07:30 Comorile Parmei
08:00 Necazuri de
puştoaică 08:30
Necazuri de puştoaică

09:00 Aventurile tanarului Hercule
09:30 Aventurile tanarului Hercule
10:10 Departe de casă 11:55
Andografia zilei 12:00 România
deşteaptă 12:30 Descoperă Europa
ta! 13:00 Ciocnirea civilizaţiilor
14:00 Telejurnal 14:30 Lumea azi
15:00 Ora regelui 16:00 Dosar
România 17:00 Medici de gardă
18:00 Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Gala Umorului
22:00 DUPĂ 25 DE ANI *
Protestez ! 23:00 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 00:00 Nocturne

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

13:00 Ştirile Pro Tv 13:05 La
mijloc 14:30 Vocea României
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Cod
Roşu la Casa Albă 23:00 The
International: Puterea banului
01:00 Vinul iubirii 02:30 Ştirile
Pro Tv

09:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
11:00 Observator
11:05 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 Mr.
Bean 20:30 X Factor 02:30 Echipa
specială 04:00 Acces direct 06:00
Observator

07:20 Trasnitii din
Queens 08:30
Dragostea trece prin
stomac 09:00 Casa:
construcţie şi design

09:40 Teleshopping 10:20 Secrete
de stil 10:50 Levintza prezintă
11:20 Click! Poftă bună! 11:50
Liceenii Rock 'n' Roll 13:50
Avocaţi în Las Vegas 15:50 Schimb
de mame 18:00 Focus 19:00 Codul
magicienilor 19:30 Cireaşa de pe
tort 20:30 Eraser 23:00 Trăsniţi
din NATO 23:15 Actorul şi
sălbaticii 01:00 Imperiul

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Teo Show
10:30 Cercul magic
12:30 Știrile Kanal D
13:45 WOWBiz

15:45 KIDSing Romania 17:45 D-
Paparazzi 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Asta-i
România! 21:30 Norocul îţi bate la
uşă 22:30 Cavalerii Texasului 01:15
Știrile Kanal D

07:45 Tânăr şi
Neliniştit 09:15
Clona 10:30
Pasiune interzisă

11:30 Regina inimilor 13:00 Îngeri
păzitori 14:30 Complicea 15:30
Cununa de lacrimi 16:30 Tânăr şi
Neliniştit 17:30 Clona 18:30

Pasiune interzisă 19:30 Regina
inimilor 20:30 Îngeri păzitori
22:00 Complicea 23:00 Cristina
Show: Invitaţi actorii din "Casa de
alături" 00:00 Clona

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

Sport.ro 10:00 Promotor 10:30
Ştiri Sport.ro 11:00 Ora exactă în
sport 13:00 Ştiri Sport.ro 14:00
Râzi de toţi banii! 15:00 Ştiri
Sport.ro 15:05 Spărgătorii de râs
16:00 Ora exactă în sport 18:00
Ştiri Sport.ro 18:30 Marea
Ţăcăneală 20:00 Spărgătorii de râs
21:00 Ştiri Sport.ro 21:10 Glory
Superstars: Semmy Schilt şi Peter
Aerts 22:00 Glory Zagreb: Mirko
'CroCop' Filipovic - Remy
Bonjasky 00:00 Anatomia răului

07:40 Bolizi și tipi
solizi 08:35 Maşini
pe alese 09:30 Cum
se fabrică diverse

lucruri? 10:00 Escrocherii
adevărate 10:30 Escrocherii
adevărate 11:00 Trucurile minții
11:30 Trucurile minții 12:00
Trucurile minții 12:30 Trucurile
minții 13:00 Trucurile minții 13:30
Trucurile minții 14:00 Trucurile
minții 14:30 Trucurile minții 15:00
Vânătorii de mituri 16:00 James
Woods 17:00 Arme care au
schimbat lumea 18:00 Maşini
clasice restaurate 19:00 Tranzacţii
cu maşini 19:30 Tranzacţii cu
maşini 20:00 Fantom Works 21:00
Comoara din container 21:30 Regii
licitaţiilor 22:00 Cine este
Dynamo? 23:00 Dynamo 00:00
Strict interzis 01:00 Războiul
depozitelor - Canada

07:00 Lumea şi noi
07:30 Universul
credinţei 08:20
Simbolica 08:30
Universul credinţei

09:30 Pro patria 10:00 În grădina
Danei 10:35 Viaţa satului 11:50
Minutul de agricultură 12:00 Viaţa
satului 13:00 Foc încrucişat 14:00
Telejurnal 14:30 DUPĂ 25 DE ANI
* Hainele puterii 15:00 Politică şi
delicateţuri 16:00 Tezaur folcloric
17:00 DUPĂ 25 DE ANI * Protestez
! 18:00 Lozul cel mare 18:30 Starea
naţiei 18:50 Gala Umorului 19:45
Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Dosar
România 22:00 DUPĂ 25 DE ANI
* Memorie fără sfârșit-Decembrie ’89
23:00 Starea naţiei 23:55 Andografia
zilei 00:00 Garantat 100%

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 După 20 de ani
11:00 O zi perfectă
13:00 Ştirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv

14:00 Masterchef 16:00 Visuri la cheie
18:00 România, te iubesc! 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Pompeii 3D 22:30
Un cuplu mortal 00:45 Apropo Tv

09:00 Prietenii lui Moş
Crăciun 11:00
Grăbeşte-te încet
13:00 Observator

13:15 Next Star 16:00 SuperBingo
Metropolis 19:00 Observator 20:00
Mr. Bean 20:30 Mumia: Mormantul
Imparatului Dragon 23:00 X Factor
00:00 Asasin in slujba legii 01:30 Vis
împlinit

07:20 Trasnitii din
Queens 08:30 Un nou
început 09:40
Teleshopping 10:20
Un nou început 11:20

Dosarele DNA 12:20 Amintiri din
viitor 13:20 Playtech 13:50 Paradisul
în direct 15:50 Cronica cârcotaşilor
18:00 Focus 19:00 Ştirile Times New
Roman 19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Schimb de mame 22:30 Trăsniţi din
NATO 23:30 Burebista 01:30 Eraser

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Pastila de râs
09:15 Cercul magic
11:15 Norocul îţi bate
la uşă 12:30 Știrile

Kanal D 13:45 WOWBiz 15:00
Cavalerii Texasului 17:00 Asta-i
România! 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Ochii din
umbră 21:30 O mărit pe mama
soacră! 23:00 Vecinul meu terorist
00:30 Știrile Kanal D 01:00 Știrile
Kanal D

07:45 Tânăr şi
Neliniştit 09:15
Clona 10:30
Pasiune interzisă

11:30 Regina inimilor 13:00 Îngeri
păzitori 14:30 Complicea 15:30
Cununa de lacrimi 16:30 Tânăr şi
Neliniştit 17:30 Clona 18:30 Pasiune
interzisă 19:30 Regina inimilor 20:30
Îngeri păzitori 22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra 00:00 Clona

07:45 Pee-Wee:
Iarna care mi-a
schimbat viața
09:45 Mireasa

Moartă 11:05 Nixon despre Nixon
12:20 Superman: Dezlănțuit 13:40
Redacţia 14:40 Băi, care mi-ai şutit
maşina? 16:05 Pe urmele
dinozaurilor 17:35 Man of Steel:

Eroul 20:00 Viaţa secretă a lui
Walter Mitty 21:55 Rămâi cu mine
22:45 Povești de groază 23:45
Pasiune 00:55 Ray Donovan

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

Sport.ro 10:00 Promotor 10:30 Ştiri
Sport.ro 11:00 Ora exactă în sport
13:00 Ştiri Sport.ro 14:00 Marea
Ţăcăneală 15:00 Ştiri Sport.ro
15:05 Spărgătorii de râs 16:00 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Marea Ţăcăneală 20:00
Spărgătorii de râs 21:00 Ştiri
Sport.ro 21:10 Local Kombat
"Moroşanu, fă-l Pireu!": Cătălin
Moroşanu - Giannis "Hercules"
Stoforidis 23:00 Te doare mintea!
00:00 Condamnaţi pe viaţă

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

08:35 Maşini pe alese 09:30 Cum se
fabrică diverse lucruri? 10:00
Doctori de rable 11:00 Regii
licitaţiilor 11:30 Regii licitaţiilor
12:00 Războiul depozitelor –
Canada 12:30 Războiul depozitelor
– Canada 13:00 Investiţii imobiliare
13:30 Vânătorii de licitaţii 14:00
Cine este Dynamo? 15:00 Ştiinţă şi
magie 15:30 Ştiinţă şi magie 16:00
Trucurile minții 16:30 Trucurile
minții 17:00 Troy 18:00 Motoarele
din Philadelphia 19:00 Căutătorul de
maşini clasice 20:00 Maşini mortale
21:00 Joaca de-a supravieţuirea 22:00
Supravieţuire extremă cu Ed Stafford
23:00 O pradă mortală 00:00
Nerecomandat celor slabi de inimă

Duminică

Ora 20.30 - Cod roşu 
la Casa Albă
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VrEMEA AzI 
8

8
sursa: the

weather channel 8 40%  şanse de precipitaţii

Maxima: 5°C         Minima: -1°C

Umiditate: 93%

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

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

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

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania oMS
românia Srl

Polițiștii de frontieră din ca-
drul Sectorului PF Halmeu
au descoperit și ridicat în

vederea confiscării cantitatea de
3.920 ţigarete de proveniență
ucraineană, în valoare de aproxi-
mativ 900 lei. Întreaga cantitate
de țigări a fost descoperită în re-
zervorul autoturismului, pe care
un cetăţean român intenţiona să o
comercializeze pe piaţa neagră de
desfacere din zonă.

Joi, în jurul orei 13.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei Hal-
meu s-a prezentat, pentru a intra în
România, cetățeanul român Alin
C., în vârstă de 38 de ani, domiciliat
pe raza judeţului Maramureş, cu un
autoturism marca Volkswagen.

La controlul efectuat de
echipa comună formată din polițişti
de frontieră şi lucrători vamali s-a
constatat faptul că în rezervorul au-
toturismului se află o cantitate de ţi-
gări, fapt pentru care a fost efectuat
un control amănunţit. Astfel, au
fost descoperite în rezervor 3.920

ţigarete de provenienţă ucraineană
pe care bărbatul a încercat să le in-
troducă ilegal în ţară.

Drept urmare, ţigările, în
valoare de aproximativ 900 lei, au

fost ridicate în vederea confiscării,
maşina a fost reţinută, iar conducă-
torul auto a fost sancționat
contravențional cu amendă în va-
loare de 5.000 de lei.

INVENTIVITATE DE CONTRABANDIST

Maramureşean prins cu 4.000 de
ţigări în rezervorul maşinii

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Autorităţile au intrat
în alertă, după ce au aflat că
fasole cu cârnat de luni poate
fi atacată de Castorică cel
ratat şi retardat. Întrucât mân-
carea va fi distribuită gratuit,
în zonă este aşteptat să apară
şi rozătorul chinuit. La cât e
de fomist, acesta ar da gata ha-
leala în câteva momente, iar
apoi ar cere şi ceva de băut,
pentru că i-ar fi şi sete. Ar fi în

stare să se pună şi în genunchi
pentru puţină băutură, că-i
tare obişnuit să o ducă la gură.
După ce s-ar îmbăta, pe jos s-
ar culca, căci nu mai are cine-
l transporta până la
apartamentul lui fiică-sa. Să
sperăm că rozătorul nemernic
va avea decenţa să nu apară în
public. Nu de alta, dar sătmă-
renii nu sunt curioşi de moaca
sa.

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

Castorul ratat, atac 
la fasole şi cârnat

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.

Iluminatul ornamental va fi pornit
duminică

Amenzi de 3.500
de lei aplicate 
de DSVSA

Pentru diferite nereguli
constatate în urma controalelor ef-
fectuate în cursul acestei săptămâni,
inspectorii  Direcţiei  Sanitare  Vet-
erinare  şi  pentru  Siguranţa  Ali-
mentelor (DSVSA) Satu Mare au
aplicat două amenzi
contravenţionale în cuantum total
de 3.500 de lei şi au confiscate 8 kg
de preparate din carne. 

Astfel, pentru lipsa reg-
istrului de evidenţă şi mişcare, o
exploataţie profesională de animale
a fost amendată cu 1.500 de lei.
Totodată, pentru comercializarea
produselor alimentare neetichetate
potrivit legislaţiei în vigoare, un
magazin alimentar din municipiul
Satu Mare a fost amendat cu 2.000
lei şi a fost confiscată cantitatea de
8 kg de produse din carne.

Florin Dura

Iluminatul ornamental
montat cu ocazia sărbătorilor de
iarnă în municipiul Satu Mare va fi
pornit duminică de primarul Dorel
Coica, la ora 18.00, în faţa bradului
situat în Parcul  Libertăţii. Cu ilu-
minat ornamental au fost decorate
Piaţa Libertăţi, Bulevardul I.C.
Brătianu, intersecţia I.C Brătianu
cu Vasile Lucaciu, Piaţa Romană,
Podurile Golescu şi Decebal, Dru-

mul Careiului( între cele două po-
duri), intersecţia Crinul şi
intersecţia Burdea.

Iluminatul ornamental
pentru sărbătorile de iarnă a costat
200.000 de lei.

La festivitatea de
aprindere a iluminatului ornamen-
tal sunt invitaţi să participle toţi
sătmărenii.

Florin Dura

FENOMEN. Contrabandiştii ascund ţigările în cele mai neaşteptate
cotloane ale maşinilor
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