
Cărţi de identitate eliberate 
în timp record la satu Mare
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Condus ani la rândul de Tra-
ian Băsescu, partidul său de
suflet, botezat la început PD,

s-a transformat în 2007 în PDL prin
fuziunea cu gruparea liberală a lui
Theodor Stolojan. Acum, acea for-
maţiune, abandonată între timp de
fostul ei fondator şi mentor autoritar,
este în fază de dezintegrare totală,
prin fuziunea cu PNL. În locul rămas
liber, pe eşichierul politic românesc
este pe cale să apară un nou partid de
centru-dreapta, cu numele aproape
identic, Partidul Naţional Democrat.
Iniţiatorul înfiinţării noii formaţiuni
este deputatul Daniel Fenechiu.

Scurta biografie politică a
lui Daniel Fenechiu este similară cu
cea a cohortei de traseişti arivişti,
dornici de funcţii şi de putere, indi-
ferent de partidul în care le-ar putea
obţine. Insul în cauză şi-a dat demisia
din PP-DD în septembrie 2014, de-
nunţând „cârdăşia” cu PSD. În de-
cembrie, adică doar trei luni mai
târziu, a încercat să preia grupul par-
lamentar al PP-DD din Camera De-
putaţilor, fiind ales lider. Alegerile au
fost însă contestate de conducerea
centrală a PP-DD, care a dispus di-
zolvarea grupului. În consecinţă, Fe-
nechiu a decis să-şi facă propriul
partid ca să aibă în fruntea cui să se
proţăpească. 

continuare în pagina 2
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REALIzARE
Număr record
de vizitatori la
Muzeul Jude-
ţean în 2014

Palatul Administrativ,
transformat în punct
turistic pag. 16

Directorul ACR Satu
Mare, David Seletye, ne-a declarat
că şi anul 2015 se anunţă a fi unul
plin de evenimente automobilis-
tice în judeţ. Iar reuşita de anul tre-
cut a raliului de pe traseul de la
Luna Şes i-a convins pe oficialii
federaţiei să includă evenimentul
în calendarul Campionatului
Naţional de VTM pe 2015.

“Vom avea sigur cele cinci
etape ale Campionatului de Rally
Sprint. În plus Raliul de la Luna Şes
a intrat în calendarul oficial şi va fi
etapă a Campionatului Naţional de
Viteză pe Traseu Montan (VTM)
şi va avea loc pe 22 august. Nu vor
lipsi etapele de CEC ORI CUP”
ne-a spus David Seletye.

SPORT - pag. 10-11

Raliul de la Luna Şes în calendarul
Campionatului Naţional de VTM!

Contrabanda cu ţigări
ucrainene este o activitate deosebit de
bănoasă, în care se aplică cu stricteţe
diviziunea muncii. Adică grupările
care aduc ţigări din Ucraina peste
fâşia verde nu se ocupă cu vânzarea
cu amănuntul, considerând probabil
că e prea riscantă şi durează prea
mult. Grupările de acest gen preferă
să vândă ţigările en-gros, astfel că sar-
cina comercializării cu amănuntul a

fost monopolizată de diverse grupări
infracţionale ţigăneşti. Grupaţi în
adevărate clanuri, membrii acestora
pot fi întâlniţi în mai toate pieţele din
judeţul nostru. Însă fenomenul este
cel mai vizibil în zona Pieţei Someş
din municipiul Satu Mare, devenită
un adevărat barometru al contraban-
dei cu ţigări ucrainene, şi în zona pie-
ţei alimentare din Carei.
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Contrabanda cu ţigări, monopo-
lizată de clanurile ţigăneşti

Revolta sărmanilor
din piaţa de Vechituri
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Banca centrală a Elveţiei
este pregătită să intervină pe
piaţa valutară pentru a relaxa po-
litica monetară, după ce, la
jumătatea lunii ianuarie, a
renunţat la plafonul minim de
1,2 franci/euro, a declarat Jean-
Pierre Danthine, vicepreşedintele
instituţiei. “Renunţarea la pla-
fonul minim înseamnă o
înăsprire a politicii monetare.
Acceptăm acest lucru, dar numai

până la un anumit punct. Suntem
categoric pregătiţi să intervenim
pe piaţa valutară”, a declarat Dan-
thine pentru cotidianul elveţian
TagesAnzeiger. Vicepreşedintele
băncii centrale elveţiene a apre-
ciat că va mai trece o perioadă
până când pieţele valutare se vor
echilibra şi a precizat că instituţia
a analizat şi cursul de schimb
franc/dolar, nu doar pe cel
franc/euro. 

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Miercuri, 28 ianuarie 2015
ziua 28 a anului

Dacă nu eşti dispus să îţi asumi
riscuri pentru ceva ieşit din
comun, va trebui să te
mulţumeşti cu comunul. 

( Jim Rohn)

Soarele răsare la 7  şi 39 minute,
apune la 17 şi 19 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Cuv. Efrem Sirul,
Isaac Sirul, Paladie şi Iacob
Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
(Post) 
Romano – catolic - Sf. Toma de
Aquino, pr. înv.; Fer. Olimpia,
călug. m.
Greco – catolic - Cuv. Efrem
Sirul.

1949 - Înființarea Consiliului
Internațional al Muzicii.

ÎNOTÂND PRIN LABIRINT

IOAN RAŢIU

Deşi multă lume discută
despre diferenţele tot mai mari din-
tre bogaţi şi săraci, nu aceasta este
zona unde ruptura este cel mai
evidentă. Diferenţe din ce în ce mai
vizibile apar între bogaţi şi cei foarte
bogaţi. Din punct de vedere eco-
nomic, cea mai dramatică ruptură
apare între cei din zona de mijloc,
care au înregistrat câştiguri moder-
ate, şi miliardarii care au întrecut

toate aşteptările. Aşa că există cei
care câştigă 300.000 de dolari pe an,
dar care se simt încă săraci, şi cel care
a câştigat 37 de milioane de dolari pe
zi, timp de un an - este cazul investi-
torului Warren Buffett. Ambele cat-
egorii fac parte din ce numim în mod
generic „cei 1%”.

Un studiu apărut recent,
realizat de Emmanuel Saez şi Gabriel
Zucman, ambii de la Universitatea
Berkeley, prezintă cea mai clară
împărţire a oamenilor care au consti-
tuit „1%” de până acum. Cei doi
explică faptul că există în mod real
mai multe grupuri de bogaţi şi foarte
bogaţi. În primul grup îi găsim pe cei
care au averi de până la 10 milioane
de dolari, cu o medie de 7 milioane,
care reprezintă segmentul cuprins
între primii 0,5 şi 1% ca nivel al averii,
iar sumele de bani au rămas con-
stante în ultimii douăzeci de ani.
Urmează segmentul cuprins între
primii 0,5 şi 0,1%, cu o situaţie
similară, câştigurile înregistrate de
această categorie fiind relativ mici din
1995 şi până în prezent.

Marii câştigători sunt cei
mai bogaţi dintre bogaţi: primii
0,01%. Membrii acestui grup, cu

averi individuale estimate la peste
100 milioane de dolari, au înregistrat
o creştere de peste 100% a deţinerilor
în ultimii douăzeci de ani. Dacă în
1995 averile lor cumulate reprezen-
tau 5% din cea înregistrată la nivel
naţional, acum ele reprezintă 12%.
Mai mult decât atât, studiile arată că
în ultima jumătate de secol averile lor
au crescut de patru ori.

Warren Buffett a câştigat
mai mult decât orice alt miliardar în
2013, estimările arătând că el a
câştigat 37 milioane de dolari pe zi,
sau, dacă vă place mai mult, 1,5 mil-
ioane de dolari pe oră. Averea lui Buf-
fett a crescut de la 46,4 miliarde la
59,1 miliarde de dolari într-un singur
an, dar nu l-a depăşit pe Bill Gates,
care rămâne cel mai bogat om din
America, cu toate că averea sa a cres-
cut cu 11,5 miliarde dolari. Pe locul
trei s-a situat magnatul cazinourilor
Sheldon Adelson, care a câştigat 11,4
miliarde dolari.

Cum se explică acest lucru?
Cei mai mulţi membri ai grupului se-
lect de 0,01% sunt, în cele mai multe
cazuri, câştigători din sistemul bur-
sier. Sunt printre cei mai cunoscuţi
CEO, bancheri sau antreprenori din

America. Oamenii de rând nu
analizează însă lucrurile la o astfel de
profunzime: pentru ei, un personaj
ca Mark Zuckerberg face parte din
grupul „celor 1%”. Diferenţa dintre
Mark Zuckerberg şi un milionar de
rând este însă similară cu diferenţa
dintre acelaşi milionar de rând şi un
membru al clasei de mijloc.Numărul
familiilor ce deţin peste un milion de
dolari a crescut în 2013 cu 640.000
(7%), atingând un maxim istoric de
9,63 milioane, conform unui studiu
al Spectrem Group. Cel mai ridicat
număr de până acum fusese atins în
2007, înainte de criză, când 9,2 mil-
ioane de familii erau înregistrate ca
„milionare”. Numărul de gospodării
cu averi de peste 5 milioane de dolari
a crescut şi el, ajungând la 1,2 mil-
ioane. Cât despre familii cu averi de
peste 25 de milioane de dolari,
numărul lor a crescut cu 15%, până
la 132.000.

Sectorul care nu a înregis-
trat creşteri este cel al familiilor din
clasa de mijloc, cu averi estimate în
jurul valorii de 500.000 de dolari.
Numărul acestora, de 15,3 milioane
în prezent, este în scădere, din cauza
crizei. 
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Întrebat cum de a optat pentru denu-
mirea formaţiunii sale, în condiţiile în
care a mai existat un PD, Fenechiu a
răspuns că acesta este rezultatul con-
sultării unor focus-grupuri, iar sigla şi
toate celelalte urmează să se stabi-
lească în curând. Totodată, Fenechiu
a estimat că procedura de strângere a
semnăturilor va fi finalizată în două-
trei săptămâni. Dar a-i da crezare echi-
valează cu acceptarea scenariului unui
film de aventuri fantastice.

Lipsit de cel puţin o schiţă
de program a partidului pe care îl mo-
şeşte, Fenechiu a spus că, de principiu,
îşi doreşte ca, în perspectiva anului
electoral 2016, PND să participe pe
liste proprii la alegerile locale, urmând

ca, în funcţie de rezultatul obţinut, să
ia în calcul formarea unor alianţe. 

Înţelepciunea populară ne
învaţă că una este a vrea, şi alta a
putea, pentru că drumul până de-
parte este lung şi anevoios. Electora-
tul românesc şi-a exprimat de mai
multe ori opinia că tocmai reducerea
numărului de partide de pe scena po-
litică ar fi o dovadă de înţelepciune.
Opinie de care s-ar cuveni să ţină cont
cei care suferă acum grav, în urma epi-
demiei de a urzi partide din pure in-
terese personale, dar complicând
lucrurile fără rost sau şanse. Vânarea
de vânt s-a dovedit întotdeauna o
pură zădărnicie. Ceea ce este valabil
şi, sau mai ales, în politică.

Apare un nou PD
urmare din pagina 1

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

Diferenţele dintre bogaţi şi foarte bogaţi, 
mai mari ca cele dintre bogaţi şi săraci

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ
Un vechi proverb românesc ne
aminteşte că omul gospodar îşi face
iarna car şi vara sanie, iar Dj Gaby
vine în întâmpinarea celor care se
gândesc să-şi schimbe garderoba şi
a invitat un cunoscut designer săt-
mărean, Anca Tomsa, ca să ne  dez-
văluie tendinţele primăverii 2015.

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața Săt-
marului. O emisiune în care şi
tu poți participa alături de
invitații noștri la dezbaterea
celor mai importante subiecte
ale zilei. Realizator: Victor
Constantinovici.

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
O SPERANŢĂ PENTRU
SĂTMĂRENII AFLAŢI ÎN
DIFICULTATE
De curând au început lucrările de
amenajare a Centrului social
SFÂNTA TATIANA. Invitatul
emisiunii din această seară, preot
TIBERIU VĂLEAN - preşedin-
tele Asociaţiei SFÂNTUL ACO-
PERĂMÂNT AL MAICII
DOMNULUI din Satu Mare, ne
va vorbi despre misiunea nobilă a
celor care vor activa în acest Cen-
tru social, destinat în special co-
piilor defavoizaţi şi persoanelor
vârstnice aflate în dificultate.
Realizator: Dumitru Ţimerman.
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Contrabanda cu ţigări, monopolizată
de clanurile ţigăneşti
8Grupuri infracţionale ţigăneşti au pus stăpânire pe comercializarea ţigărilor de contrabandă în pieţele din
judeţul Satu Mare

Contrabanda cu ţigări
ucrainene este o activi-
tate deosebit de bănoasă,

în care se aplică cu stricteţe divi-
ziunea muncii. Adică grupările
care aduc ţigări din Ucraina
peste fâşia verde nu se ocupă cu
vânzarea cu amănuntul, conside-
rând probabil că e prea riscantă
şi durează prea mult. Grupările
de acest gen preferă să vândă ţi-
gările en-gros, astfel că sarcina
comercializării cu amănuntul a
fost monopolizată de diverse
grupări infracţionale ţigăneşti.
Grupaţi în adevărate clanuri,
membrii acestora pot fi întâlniţi
în mai toate pieţele din judeţul
nostru. Însă fenomenul este cel
mai vizibil în zona Pieţei Someş
din municipiul Satu Mare, deve-
nită un adevărat barometru al
contrabandei cu ţigări ucrai-
nene, şi în zona pieţei alimentare
din Carei. În pofida numeroase-
lor acţiuni, oamenii legii nu reu-
şesc să anihileze aceste grupări
ţigăneşti, lucru care îi determină
pe tot mai mulţi sătmăreni să
afirme că liderii lor beneficiază
de protecţii înalte în cadrul insti-
tuţiilor abilitate să contracareze
contrabanda. Amploarea pe care
a luat-o fenomenul pare să con-
firme suspiciunile sătmărenilor.

Piaţa Someş, dispu-
tată de două clanuri

Până de curând, Piaţa
Someş din municipiul Satu Mare

a constituit fieful clanului ţigănesc
Bogdan. Potrivit poliţiştilor
sătmăreni, deşi păreau să lucreze
individual sau în grupuri mici, ma-
joritatea vânzătorilor en-detail de
ţigări cu timbru fiscal ucrainean
erau afiliaţi clanului Bogdan.
Aceleaşi surse afirmă că liderii aces-
tui clan se ocupau cu

aprovizionarea subordonaţilor cu
ţigări. Cine nu făcea parte din clan
nu era lăsat să se ocupe de vânzarea
ţigărilor, fiind determinat să
renunţe la această activitate prin
intermediul ameninţărilor sau
chiar al corecţiilor fizice.

De circa un an şi ceva, în
Piaţa Someş au început să se infil-

treze reprezentanţii unui clan
ţigănesc concurent. Este vorba de
clanul Vadasz. Profitând de prob-
lemele tot mai grave ale liderilor
clanului Bogdan cu legea, membrii
clanului Vadasz au început să
acţioneze tot mai hotărât. Potrivit
poliţiştilor sătmăreni, membrii
acestui clan au reuşit să se impună
în timp, obţinând cea mai mare
parte a profiturilor asigurate de
vânzarea ilegală a ţigărilor aduse
din Ucraina. Deocamdată nu s-au
înregistrat ciocniri violente între
reprezentanţii celor două grupări.
Dacă treburile decurg în acelaşi
ritm, în viitorul apropiat
reprezentanţii clanului Bogdan vor
fi scoşi din Piaţa Someş, sunt de
părere poliţiştii sătmăreni.

Modul de operare 
este identic

Membrii celor două cla-
nuri acţionează după acelaşi tipar.
Bărbaţii stau în zona Pieţei Someş,
urmărind o eventuală razie
neaşteptată sau neanunţată a
forţelor de ordine. Cu comer-
cializarea propriu-zisă a ţigărilor se
ocupă în general femeile. Bărbaţii
mai au şi rolul de a le apăra pe
ţigănci de represaliile eventualilor
clienţi nemulţumiţi. Nu de alta,
dar reprezentanţii ambelor clanuri
sunt dispuşi oricând să le tragă
ţeapă clienţilor creduli. Fie le cer
banii înainte pentru contraval-
oarea ţigărilor, iar sub pretextul că
merg după marfă îi lasă cu ochii în
soare, fie le vând cartuşe de ţigări
care conţin rumeguş sau hârtie.

Ambele grupări sunt bine
aprovizionate cu ţigări de contra-
bandă. Ţigările aduse din Ucraina
sunt depozitate în apartamentele

şi garsonierele din blocurile apro-
piate sau chiar în garajele din
zonă. Pentru a nu se deplasa atât
de des la aceste depozite clandes-
tine, o parte a ţigărilor sunt păs-
trate în portbagajele unor maşini
parcate în preajma Pieţei Someş.
Din aceste depozite sunt apoi
aprovizionaţi periodic vânzătorii
cu amănuntul. În cazul în care to-
tuşi sunt surprinşi de oamenii
legii, aceştia nu au asupra lor decât
câteva pachete de ţigări ucrainene,
lucru pentru care pot primi cel
mult o amendă.

Ţiganii domină piaţa
neagră şi la Carei

Vânzarea de ţigări ucrai-
nene a fost monopolizată de gru-
pările ţigăneşti şi în zona Pieţei
alimentare din Carei. Aceştia stau
cât e ziua de lungă la intrarea în
piaţă sau pe trotuarul de vizavi, aş-
teptând răbdători clienţii. Organi-
zarea este bine pusă la punct.
Vânzătorii cu amănuntul au asu-
pra lor cel mult câteva pachete de
ţigări, fiind aprovizionaţi constant
de complicii lor, care aduc ţigările
din depozitele amenajate în blo-
curile din zona străzii Ignişului.
Chiar dacă nu se poate afirma că
ţiganii care se ocupă de vânzarea
ţigărilor de contrabandă în zona
pieţei din Carei ar face parte
dintr-un clan, aceştia se cunosc
bine între ei şi colaborează efi-
cient. Fiecare dintre ei şi-a stabilit
teritoriul, nepermiţând apariţia
unor noi concurenţi. Aprovizio-
narea decurge fără probleme, care-
ienii putând găsi tot timpul ţigări
de contrabandă, acţiunile oameni-
lor legii dovedindu-se fără efect.

La Cabinet Dr.Coica va consulta în data de
06.02.2015

dr. Fălăuş  simona
Medic specialist  reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În data de   20.02.2015 de la ora 15:00 la Cabi-
net  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  05.02.2015  de la ora 13:00  la Cabi-
net Dr.Coica va consulta 

dr. rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
__________________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

dr. Feciche Bogdan 
Medic specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________

În data de  01.02.2015  de la ora 10:30  la Ca-
binet Dr. Coica  va consulta

dr. Bocşan Corina
Medic specialist alergologie 

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

dr.  niculescu  Gabriela
Medic  Primar  orl

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

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

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

dr. ramona a. rusu 

Medic specialist  alergologie  Imunologie
Clinică

Consultatii gratuite cu Biletul de Trimitere de
la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
__________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  înce-
pând 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
__________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între
orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va
consulta

dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele
15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va con-
sulta  

dr. dăscălescu  Bogdan  anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între orele
09:00-16:00 ,  va consulta 

dr. nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
__________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

szasz lorand

FENOMEN. Comerţul cu ţigări de contrabandă se face la vedere în pieţele sătmărene
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Număr record de vizitatori la Muzeul
Judeţean în 2014
8La expoziţiile organizate de instituţie au participat cu aproape 15% mai mulţi vizitatori decât în anul precedent

Expoziţiile şi acţiunile organi-
zate anul trecut de Muzeul
Judeţean au atras un număr

record de vizitatori, mult peste ce
s-a înregistrat în ultimii ani, potri-
vit bilanţului activităţii instituţiei
prezentat ieri de directorul Liviu
Marta. Conducerea Muzeului are
în vedere organizarea altor expozi-
ţii atractive şi în 2015 pentru a
menţine la fel de ridicat numărul
vizitatorilor.

Transparenţă 
instituţională

La prezentarea activităţii
pe anul 2014 a Muzeului Judeţean
au fost prezenţi şi preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef,
alături de vicepreşedintele Mircea
Govor. Adrian Ştef a arătat că prin
prezentarea bilanţului activităţilor
instituţiilor subordonate Consi-
liului Judeţean se doreşte ca fiecare
sătmărean să ştie cum au fost chel-
tuiţi banii publici. „Sătmărenii tre-
buie să ştie activitatea instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean
şi cum a fost cheltuit banul pu-
blic”, a arătat Ştef.

La rândul său, vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean, Mir-
cea Govor, a arătat că sătmărenii
au dreptul să ştie cum au fost chel-
tuite fondurile publice. „Sătmăre-
nii trebuie să fie informaţi despre
cheltuirea banilor publici şi vor
putea afla acest lucru în urma aces-
tor bilanţuri. Consiliul Judeţean
manifestă transparenţă totală şi
noi suntem aici la dispoziţia cetă-
ţenilor. Putem fi contactaţi ori-
când şi aşteptăm asta”, a mai
afirmat Mircea Govor.

An bun pentru Muzeu
În prezentarea activităţii pe

anul 2014, Liviu Marta a arătat că Mu-
zeul Judeţean a avut un an bun, chiar
deosebit. Au fost organizate o serie de
expoziţii de anvergură printre care pot
fi amintite „Expo Africa”, organizată la
Castelul Karolyi din Carei, care şi-a
adus aportul la numărul foarte mare de
vizitatori la acest obiectiv turistic, dar
şi „Veşminte, podoabe săseşti şi repre-
zentarea acestora în pictura vremii”.
Alte activităţi au mai fost Amenajarea
expoziției de la Rezervația Arheologică
Medieşu Aurit, amenajarea expoziției

de la Casa Memorială ”Vasile Lucaciu”,
din Apa, sau Amenajarea expoziției de
la Complexul Memorial ”Ady Endre”.

Însă una dintre cele mai im-
portante expoziţii realizate anul trecut
a fost „Aurul şi argintul antic al Româ-
niei”, care a atras circa 9.000 de vizita-
tori, mai mulţi decât cele similare
organizate la Timişoara şi Oradea. 

Peste 83.000 
de vizitatori

Toate activităţile expoziţio-
nale ale Muzeului Judeţean au adu-

nat, în total, 83.815 vizitatori în
2014, cu peste 10.500 (14,33%) mai
mulţi decât în anul 2013 şi cu peste
13.000 mai mulţi decât în 2012.
„Aici vorbim despre vizitatorii cărora
li s-au dat bilete de intrare. Dacă luăm
însă în calcul prezenţa la toate eveni-
mentele organizate de Muzeul Jude-
ţean, vernisaje, expoziţii de artă
plastică, atunci numărul vizitatorilor
a trecut de o sută de mii”, a mai spus
Liviu Marta.

Principalele obiective pro-
puse de conducerea Muzeului Jude-
ţean pentru anul în curs vizează

depunerea unui proiect de reamena-
jare a Muzeului de Artă, reabilitarea
faţadei Muzeului de Istorie, întocmi-
rea de proiecte pentru reabilitarea
muzeelor de la Turț, Bogdand şi
Petreşti,  achiziţionarea unui teren la
Medieşu Aurit în scopul extinderii
parcului arheologic, realizarea unui
proiect pentru amenajarea fortifica-
ţiei de la Boineşti în scop turistic sau
organizarea de expoziţii temporare
atractive cum ar fi “Misterele faraoni-
lor”, “Istoria farmaciei”, în scopul
menţinerii numărului de vizitatori în
jurul cifrei de 75.000-80.000.

FLORIN DURA

OBIECTIV. Conducerea Muzeului urmăreşte menţinerea la cote ridicate a numărului vizitatorilor şi în acest an 

Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă, singura unitate
şcolară din județ care asigură servicii
de specialitate de tip educaţional ter-
apeutic pentru copiii cu dizabilități
mentale şi deficiențe asociate, a
şcolarizat în învăţământul special
208 copii, în timp ce 228 de copii au
fost cuprinşi în servicii educaţionale
de sprijin, iar şase au fost şcolarizaţi
la domiciliu. Potrivit bilanţului de
activitate pe anul 2014, prezentat de
directorul Ramona Costin,
instituţia şcolară funcţionează cu 71
de cadre didactice, patru persoane
auxiliare şi şase persoane serviciului
administrativ. 

Anul trecut, au beneficiat
de serviciile educaţionale de sprijin
pentru elevii cu cerinţe educative
speciale şapte şcoli din municipiul
Satu Mare şi nouă şcoli din judeţ,
servicii  oferite de către Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
prin profesorii itineranţi şi de spri-
jin. Peste 260 de elevi au fost luaţi în
evidenţa celor 16 profesori

itineranţi, fiind proiectate programe
de recuperare psihopedagogică şi
desfăşurate activităţi de învăţare
individualizată pentru 181 de elevi.
În urma acestor activităţi, s-a con-
statat că din cei 181 de elevi, 124 au
realizat progrese, 20 au regresat şi 37
au stagnat. Totodată, elevii acestei
şcoli au participat la concursuri
şcolare precum şi la diverse activităţi
de recreere. 

Unul, dintre principalele
obiective al instituţiei şcolare pentru
anul 2015 este reabilitarea şi mod-
ernizarea Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă de pe strada Bo-
tizului (fosta Şcoala Generală nr.
13). Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a declarat că
sunt şanse mari ca lucrările la acest
imobil să fie începute în primăvară şi
finalizate până la finele acestui an.

Alte obiective punctate de
directorul Ramona Costin sunt an-
gajarea unui asistent medical, având
în vedere deficienţa severă a
majorităţii elevilor care frecventează

cursurile, reparaţii minime la corpul
de clădire de pe strada Al. I.Cuza nr.
8 pentru a putea funcţiona în
condiţii optime şi, nu în ultimul
rând, îmbunătăţirea continuă a

calităţii actului educaţional terapeu-
tic şi fundamentarea acestuia pe
nevoile de dezvoltare personală ale
elevilor.

Florin Dura

Peste 430 de copii, aflaţi în grija Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă

La finalul prezentării bi-
lanţului Muzeului Judeţean, preşe-
dintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef a arătat că la Muzeul de
Artă ar putea fi realizată o expoziţie
permanentă de artă plastică, cu atât
mai mult cu cât la Satu Mare se află
şi două creaţii ale pictorului Nico-
lae Grigorescu. „Le-am reproşat în
mai multe rânduri celor de la
muzeu faptul că cele două lucrări
nu au fost expuse niciodată până în
prezent. Având în vedere că există
cele două lucrări dar şi alte lucrări
ce aparțin unor artişti plastici săt-
măreni, dorim organizarea unor
expoziții permanente în cadrul Mu-
zeului de Artă”, a declarat Adrian
Ştef.

Chiar dacă nu fac parte
dintre operele celebrului pictor,
Ştef este de părere că ar fi păcat să
nu fie văzute de sătmăreni. Directo-
rul Liviu Marta a precizat că cele
două picturi se află la Satu Mare din
anii 50-60, dar până acum nu au
fost expuse.

Florin Dura

Grigorescu, expus
pentru sătmăreni
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Revolta sărmanilor din Piaţa de Vechituri
8Bătrânii care îşi mai fac un ban din vânzarea de vechituri acuză dictatura SRL-urilor

Omână de oameni bătrâni
au solicitat ieri sprijinul
prefectului Eugeniu

Avram în războiul lor cu cei pe
care îi acuză că fac legea în Piaţa
de Vechituri. Oamenii îi acuză
pe „cei cu SRL-uri” că îi alungă
din pieţe, împiedicându-i astfel
să îşi mai „facă câţiva bănuţi
pentru a-şi putea lua o pâine”,
după cum spun sărmanii bă-
trâni. Prefectul Eugeniu Avram
a precizat că va lua legătura cu
reprezentanţii Primăriei Satu
Mare pentru a face lumină în
acest caz. 

Săracii – taxaţi, 
bogaţii – iertaţi?!

Un grup de comercianţi
din Piaţa de Vechituri i s-au plâns
prefectului Eugeniu Avram că au
fost traşi în piept de unii angajaţi.
„Eu merg la Piaţa de Vechituri şi
am plătit un loc pe jos. Şi un
domn atât mi-a spus că nu se mai
poate ocupa spaţiu pe jos pentru
că a pus mese. Dar nu ne-a spus
ca să mergem să anulăm contrac-
tul. Iar apoi a venit la noi că avem
nu ştiu câtă datorie”, a spus repre-
zentantul oamenilor, Silviu
Taloş. 

Aceleaşi persoane susţin
că alţi comercianţi se bucură de o
oarecare protecţie a unor per-
soane din administraţia pieţei.
„Nimeni nu vine să controleze să
vadă cine are contract la masă,
cine nu are, ce face. Doar că are
contract, atâta ni se spune. Dar
nu arată niciunul contractul. Şi
numai noi, care mergem pentru o
bucată de pâine că nu avem, nu
avem loc. SRL-urile au trei sau
patru mese. Iar unii lucrează

numai pe buzunar. Cum au făcut
şi ceilalţi. Sunt foarte puţini care
au contract”, a spus Silviu Taloş. 

Nişte bănuţi 
din nimicuri

Oamenii se simt nedrep-
tăţiţi în raport cu ceilalţi comer-
cianţi, susţinând că tot ce vor este
să supravieţuiască. „Pe noi, amă-
râţii, de ce ne-au pus să plătim
atât, că nu avem de unde să plă-

tim, iar pe alţii, care au, nu îi
pune nimeni să plătească. Asta e
dreptate?! Ar trebui să se facă
ceva acolo! Şi condiţiile sunt care
sunt. Ne plouă, ne este frig. Astea
nu sunt condiţii. Eu vând o
zdreanţă sau două pentru un leu
ca să pot lua o bucată de pâine.
De ce să nu mă duc?! Alţii de ce
pot să meargă, doar pentru că au
SRL-uri şi bani?!”, a mai spus Sil-
viu Taloş. 

Prefectura va face 
verificările de rigoare

Prefectul Eugeniu Avram
i-a rugat să înainteze Instituţiei
Prefectului un memoriu scris pen-
tru a se putea face verificările de ri-
goare. Totuşi, Eugeniu Avram a
ţinut să le spună oamenilor că din
informaţiile pe care le deţine Piaţa
de Vechituri va intra în reabilitare
totală, moment din care se va face
ordine şi printre comercianţi şi

modul de a face administraţie în
piaţa respectivă. „Scrieţi un me-
moriu în numele tuturor celor care
se simt lezaţi. Faceţi un tabel cu
semnături şi să ne spuneţi pe o hâr-
tie problemele pe care le aveţi.
După aceea vom verifica să vedem,
împreună cu domnul primar, ce s-
a făcut, ce se va face pentru a se
putea corecta. Dar eu, din infor-
maţiile mele, pot să vă spun că
piaţa va fi reabilitată”, a spus prefec-
tul Avram.

CIPRIAN BÂTEA

DISPERARE. Unii comercianţi din Piaţa de Vechituri cer sprijinul Instituţiei Prefectului

Lucrările de reabilitare a
sistemului de apă şi canalizare în
municipiul Carei vor fi demarate în
luna februarie. Lucrarea va fi
executată în cursul acestui an, în
cadrul proiectului  “Extinderea şi re-
abilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Satu Mare,
România”, implementat de opera-
torul regional Apaserv SA Satu
Mare. În cadrul proiectului, se vor
reabilita conductele de distribuţie,
de canalizare şi cele pluviale, precum
şi branşamentele aferente fiecărui
consumator. Valoarea totală a
lucrărilor este de 25.914.315 lei, fără
TVA. Din aceste fonduri, la Carei se
va realiza extinderea reţelei de ali-
mentare cu apă pe aproximativ 3,3
km, se va reabilita reţeaua de ali-
mentare cu apă pe aproximativ 8,5
km, respectiv se vor reabilita aproxi-
mativ 8 km de reţele de canalizare.
Totodată, reţelele de canalizare se
vor extinde cu 16 km.

În cursul zilei de luni a avut
loc predarea amplasamentului în
cadrul proiectului privind modern-
izarea şi extinderea reţelelor de apă
şi canalizare din municipiul Carei şi

comuna Căpleni. Consultările din-
tre executanţi, proiectanţi,
reprezentanţii Apaserv SA Satu
Mare, respectiv reprezentanţii celor
două administraţii locale, precum şi
ai furnizorilor de curent şi gaze nat-
urale, au avut loc la Primăria Carei.
Primarul Eugen Kovacs le-a cerut
executanţilor lucrări de calitate, asig-
urându-i, în acelaşi timp, de tot spri-
jinul administraţiei locale. De
asemenea, primarul Kovacs a solici-
tat autorităţilor abilitate să nu pună

piedici de ordin birocratic, care să
afecteze bunul mers al lucrărilor.
Potrivit celor afirmate în cadrul
consultării de luni, mai mult de
jumătate din străzile municipiului
Carei vor fi afectate de această
investiţie importantă. Bineînţeles că
acest lucru va provoca un disconfort
major, însă doar prin această
investiţie careienii vor putea avea, cu
timpul, apă curată la robinete, a afir-
mat primarul Kovacs.

Robert Marcus

Încep lucrările de reabilitare a reţelei de apă 
şi canalizare din Carei
8Valoarea lucrărilor este de aproape 26 milioane lei

Numărul virozelor, a cazu-
rilor de gripă şi a celor de pneumonii
s-a dublat în ultima săptămână în
judeţ, potrivit datelor furnizate de
Direcţia de Sănătate Publică (DSP)
Satu Mare. Astfel dacă în săptămâna
12-18 ianuarie în judeţ au fost înre-
gistrate 477 de astfel de cazuri, în
săptămâna 19-25 ianuarie acestea au
ajuns la 1.021 de cazuri.

Mai bine de jumătate din-
tre viroze, gripe şi pneumonii, 650 la
număr, au fost înregistrate la copii de
până la 14 ani. Astfel, 119 cazuri au
fost înregistrate la copiii cu vârste
cuprinse între 0 şi un an, 221 la copii
cu vârste între doi şi patru ani, în
timp ce 310 la cei cu vârste cuprinse
între 5 şi 14 ani. Totodată, au mai
fost înregistrate 135 de cazuri la seg-
mentul de populaţie cuprins între 15
şi 49 de ani, 165 pentru cei cu vârste
între 50 şi 65 de ani, şi 71 cu cei mai
în vârstă de 65 de ani.

Pentru a preîntâmpina îm-
bolnăvirea, sătmărenii sunt sfătuiţi
să-şi facă vaccinul antigripal, acesta
fiind cel mai eficient mod de preve-
nire a gripei. Trebuie să evite aglo-
meraţiile şi contactul cu alte
persoane bolnave. Spălatul mâinilor
cu apă şi săpun este o recomandare
elementară. Regimul de viaţă şi ali-

mentaţia este bine să fie echilibrate,
adică fără suprasolicitări fizice şi psi-
hice, mişcare şi odihnă suficiente.
Îmbrăcămintea să fie lejeră, în sensul
că este bine să fie purtate mai multe
haine subţiri decât una singură
groasă. Capul, mâinile şi picioarele
trebuie ferite de frig. Se evită consu-
mul de alcool, tutun şi cafea, dar este
recomandat să se consume multe le-
gume, fructe, produse lactate şi ce-
reale. În cazul apariţiei temperaturii
de peste 39 de grade Celsius, prima
măsură este scăderea urgentă a tem-
peraturii şi apoi vizita la medic.
Dacă, totuşi, inevitabilul a avut loc
trebuie înainte de toate să fim con-
sultaţi de un medic, în special cel de
familie, care stabileşte diagnosticul
şi tratamentul adecvat.

Florin Dura

Explozie de viroze în Sătmar
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Direcţia de Evidenţă a Per-
soanelor (DEP) Satu
Mare, care are în subor-

dine Serviciul de Evidenţă a Per-
soanelor şi Ghişeu Unic, respectiv
Serviciul de Stare Civilă, şi-a con-
tinuat activitatea de îmbunătăţire a
serviciilor. Practic, în urma moder-
nizărilor efectuate la Serviciul de
Evidenţă a Persoanelor, volumul
cererilor s-a dublat, iar timpul de
aşteptare s-a înjumătăţit. Anunţul
a fost făcut de către directorul
DEP Satu Mare, Ionel Torja, în ca-
drul unei conferinţe de presă, la
care au mai participat primarul şi
viceprimarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica şi Radu Roca.  

Gata cu cozile 
de la „Buletine”

Pentru public şi pentru
desfăşurarea în condiţii cât mai bune
a activităţii la Serviciul de Evidenţă
a Persoanelor şi Ghişeu Unic, s-a
amenajat în cursul trimestrului II
din 2014 ghişeul unde se primesc ac-
tele pentru eliberarea actului de
identitate. Iniţial au fost două ghişee
unde se preluau actele, iar după ame-
najare numărul acestora a crescut la
patru. În acest mod volumul de pre-
luarea a cererilor s-a dublat, ceea ce
a dus în scurt timp la eliminarea
aproape totală a rândului, astfel
încât pentru depunerea cererilor nu

se aşteaptă mai mult de şapte mi-
nute. S-au mai schimbat geamurile
şi uşile astfel încât documentele să
fie păstrate în condiţii de securitate.

Peste 20.000 de per-
soane puse în legali-
tate

Din punct de vedere statis-
tic pe linie de evidenţă a persoanelor
au fost puse în legalitate cu acte de

identitate şi vize de reşedinţă un
număr de 20.206 persoane. Astfel,
un număr de 17.873 persoane au
beneficiat de emiterea cărţilor de
identitate, din care 1.428 de per-
soane cu vârsta între 14-18 ani (pri-
mul act de identitate); 35 de
persoane cu vârsta peste 18 ani (pri-
mul act de identitate); 12.748 la ex-
pirarea termenului de valabilitate;
1.128 la schimbarea numelui; 361
la schimbarea rangului/denumirii
localităţii/străzii; 4.299 la schimba-

rea domiciliului; 1.383 în locul
celor pierdute; 50 în locul celor
furate; 413 în locul celor deterio-
rate/distruse; 136 prin procură
specială ; 1.569 persoane prin
emiterea cărţilor de identitate
provizorii; 764 persoane prin
acordarea vizei de reşedinţă. 

Sute de mii de lei
aduse la bugetul local

Angajaţii Direcţiei de

Evidenţă a Persoanelor (DEP)
Satu Mare au adus la  bug etul
statului  suma de 189.516 lei ,
repre zentând sume încasate
din amenzi le  apl icate  pentru
deteriorarea şi  pierderea certi-
ficatelor de stare civilă  şi  din
ta xe  de  căsătorie .  Ma i  exact ,
tota lul  amenzi lor  a  însumat
99.600 le i ;  ta xe  căsătorie  -
54.250 le i ;   Alte  ta xe  –
35.666 le i  ;  ta xe  divorţ  –
22.500 lei .

CIPRIAN BÂTEA

Cărţi de identitate eliberate în timp record
la Satu Mare
8În urma modernizărilor efectuate la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, volumul cererilor s-a dublat, iar timpul
de aşteptare s-a înjumătăţit

EFICIENŢĂ. DEP a înjumătăţit timpul de aşteptare

Ziua Internaţională a Holo-
caustului şi împlinirea a 70 de ani de la
eliberarea din 27 ianuarie 1945 a
lagărului de concentrare nazist de la
Auschwitz-Birkenau, au fost marcate
marţi în Satu Mare, la monumentul
amplasat în curtea Sinagogii de pe
strada Decebal. Cu acest prilej,
preşedintele Comunităţii Evreieşti din
Satu Mare, Nicolae Decsei, a afirmat că
au fost aprinse şase candele, fiecare
reprezentând câte un million de evrei
dispăruţi. “Sărbătorim 70 de ani de
când Armata Sovietică a eliberat lagărul
de la Auschwitz-Birkenau unde au găsit
urmele celor care s-au stins aici. Acest
lagăr este cel mai mare cimitir evreiesc
din lume, peste un milion de oameni
găsindu-şi sfârşitul aici. În mod sim-
bolic, azi am aprins şase candele, fiecare
reprezentând câte un milion de evrei
exterminaţi. Noi, evreii, am iertat acest
mare păcat, dar trebuie să facem totul ca
acest lucru să nu fie dat uitării. Uitarea
este a doua moarte”, a mai spus Decsei.

Au fost rostire apoi rugăciuni

în limbile ebraică, maghiară şi română,
după care a luat cuvântul preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, care
a arătat că trebuie comemorate astfel de
evenimente tocmai pentru ca acestea să
nu se mai întâmple. “Comunitatea
evreiască era foarte importantă pentru
municipiul şi judeţul Satu Mare şi şi-a
aduc o contribuţie deosebită la dez-
voltarea economică şi culturală a
judeţului nostrum. Trebuie să
comemorăm jertfa evreilor din Satu
Mare şi din toată lumea tocmai pentru
ca astfel de atrocităţi să nu mai aibă loc. 

Au fost apoi aprinse lumânări
şi depuse coroane de flori din partea
Prefecturii Satu Mare, prin directorul
de Cancelarie a Prefectului, Raul
Băbţan, şi din partea Consiliului
Judeţean. 

Programul manifestărilor a
continuat la Muzeul Judeţean unde a
avut loc un simpozion având ca temă
tragedia Holocaustului şi implicaţiile
sale pe plan local şi internaţional.

Florin Dura

Victimele Holocaustului,
comemorate la Satu MareCentrul Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale (CJCPCT) Satu Mare
a avut, în cursul anului trecut, o acti-
vitate foarte bogată, potrivit bilanţu-
lui prezentat ieri de directorul
instituţiei, Robert Laszlo. Având un
număr de 15 angajaţi, și realizând ve-
nituri de peste 17.000 de lei, instituţia
a organizat o serie însemnată de acti-
vităţi cultural-artistice cu participare
numeroasă din partea publicului.
Astfel, la cea de a 58 ediţie a Festiva-
lului folcloric „Sâmbra oilor”, care are
ca scop promovarea foclorului din
Ţara Oașului, au participat circa
7.000 de persoane, la ediţia a 58-a a
Festivalului de la Oţeloaia, care are ca
scop promovarea cântecului și dansu-
lui codrenesc, au participat 5.000 de
persoane, iar la Festivalul folcloric al
naţionalităţilor Bogdand au partici-
pat peste 3.000 de persoane. Au mai
fost organizate activităţi precum
Danţ’ la șură, Danţu’ mânânţăilor,
Rozmarin în colţu mesii, Festivalul
„Primăvara Artelor”, ediția a II-a,
Festivalul “Io-s fecior din Medișa”
sau Festivalul Datinilor și Obiceiuri-
lor de Iarnă de la Negrești-Oaș.

Tot în cursul anului trecut
Centrul Județean pentru Conserva-
rea și Promovarea Culturii
Tradiționale a donat peste o mie de
cărţi românești pentru Universitatea
din Ujgorod, a reușit să inaugureze
Galeria de artă a Centrului de

Creație Satu Mare și a fost reînfiinţat
Cenaclul „Alfazet”. 

În afară de evenimentele
cultural artistice deja existente, pen-
tru anul 2015 conducerea instituţiei
dorește înfiinţarea altora noi precum
Concursul internaţional de staroste
(maestru de ceremonie la nunţi) – fe-
bruarie, Întâlnirea Cavalerilor de
Onoare din judeţul Satu Mare, ediţia

I – 7 februarie sau Festivalul - con-
curs internaţional de muzică folk
„Emilian Onciu” 26-28 septembrie.
Totodată, în acest an se mai urmă-
rește renovarea și mansardarea sediu-
lui instituţiei, realizarea unor busturi
în judeţ, precum și achiziţionarea
unei staţii de amplificare și a unui mi-
crobuz. 

Florin Dura

Activitate culturală bogată anul trecut la Satu Mare
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Directorul Serviciului
Român de Informaţii,
George Maior, şi-a înain-

tat, marţi, demisia de la conduc-
erea SRI preşedintelui României,
iar Klaus Iohannis a acceptat-o,
informează Administraţia
Prezidenţială.

“Directorul Serviciului
român de informaţii, domnul
George Maior, şi-a înaintat demisia
de la conducerea Sri Preşedintelui
româniei, marţi, 27 ianuarie
Preşedintele româniei, domnul
Klaus iohannis, i-a acceptat
demisia”, se arată în comunicatul
administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele Klaus iohan-
nis a declarat, în 7 ianuarie, la
adevărul Live, întrebat dacă ia în
calcul numirea unor noi şefi la Sri
şi SiE, că săptămânile viitoare va
analiza această chestiune şi va co-
munica concluzia, pentru că nu o
are şi a adăugat că este ”o discuţie
puţin artificială”.

Întrebat dacă directorul
Sri, George Maior, ar trebui să îşi
continue mandatul sau ar trebui
schimbat, în condiţiile în care acesta
a anunţat că îşi depune mandatul la
dispoziţia noului preşedinte, Klaus
iohannis a răspuns: ”cred că e o
discuţie puţin artificială. Postul este
ocupat, Sri funcţionează în para-
metri buni, nu văd de ce ar trebui să
forţăm o astfel de discuţie. chiar nu
simt nevoia de a face din asta o
temă”.

În 5 noiembrie, directorul
Sri, George Maior, a afirmat că la
învestirea noului preşedinte îşi va
prezenta mandatul, spre evaluare,
menţionând că, până la acel mo-
ment şi atât timp cât va fi în frun-
tea Sri, nu manifestă şi nu
confirmă “interesul pentru un
anume rol profesional în viitor”.
Sri preciza că poziţia oficială a lui
George cristian Maior este
“consecventă, aşa cum a fost
aceasta exprimată atât public, cât şi
în discuţii directe cu principalii
beneficiari”. “La momentul înve-
stirii noului preşedinte al
româniei îmi voi prezenta, spre
evaluare, mandatul de director al
Sri. Este o datorie de onoare şi un

obiectiv profesional legitim, după
8 ani în fruntea Serviciului român
de informaţii. Până la acel moment
şi atâta timp cât voi ocupa această
funcţie, nu manifest şi nu confirm
interesul pentru un anume rol pro-
fesional viitor”, a declarat Maior,
citat în comunicat.

George Maior a deţinut
funcţia de director al Sri timp de
peste opt ani, el devenind cel de-al
patrulea director al Serviciului
român de informaţii la data de 4
octombrie 2006. anterior
desemnării sale la conducerea Sri,
Maior a fost senator PSD, el fiind
şi preşedinte al comisiei pentru
apărare, ordine Publică şi Securi-
tate naţională din Senat.

George Maior a demisionat 
de la conducerea SRI

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

Consultaţii medicale zilnic între orele 12:30-15:00 
• chirurgie generală • Medicină internă şi reumatologie 
• Psihiatrie • neurologie 

Servicii de examinări medicale
zilnic 12:30-15:00, pentru:

• Preschimbare de permise auto 
• obţinere permise (şcoală de şoferi)
pentru profesionişti şi amatori 
• Vize medicale pentru port
armă, vânători şi agenţi de pază

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

ANUNT
acaDEMia tEHnica MiLi-
tara institutie militara de invata-
mant superior a Ministerului
apararii nationale, avand printre
beneficiari si Serviciul roman de in-
formatii (la absolvirea studiilor uni-
versitare vor deveni ofiteri Sri)
organizeaza: 

Concurs de admitere pentru studii
universitare de licenta, diferite

specializari (ex. “Calculatoare si
tehnologia informatiei”sau “In-
ginerie electronica si telecomuni-
catii”, pe locuri ale SRI) – durata
studiilor 4 ani, numar credite 240.

Concurs pentru studii universitare
de master, diferite specializari ( ex.
“Calculatoare si tehnologia infor-
matiei”sau “Inginerie electronica
si telecomunicatii” , pe locuri ale
SRI)- durata studiilor 1,5 ani sau 2
ani, numar de credite 90 sau 120

(la absolvire devin ingineri).

avantaje: studiile univer-
sitare sunt acreditate, iar la ab-
solvirea masteratului se asigura loc
de munca, in cadrul Sri.

Pentru mai multe detalii
privind oferta se poate consulta site-
ul academiei tehnice Militare:
www.mra.ro; contactare email: ad-
miterea@mta.ro sau telefon
021.335.4660, interior 0147, sau
contactare ofiter resurse umane Sri,
Directia Judeteana de informatii
Satu Mare, str. Maresal ion averescu,
nr. 1-3, loc. Satu Mare, telefon con-
tact 0726.141.641; email: dji_satu-
mare@sri.ro.

A N U N Ț privind organizarea licitației deschise cu strigare
pentru vânzarea a 17 loturi de teren din domeniul privat al

Orașului Negrești Oaș, în zona turistică Luna Șes

orașul negresti oaș, cu sediul în negrești oaș, str. Victoriei nr.
95-97, județul Satu Mare, telefon 0261.854.845, organizează
licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a 17 loturi de
teren în zona turistică Luna Seș.

I. Destinația loturilor de teren: pe loturile de teren scoase la
licitație vor fi executate spații comerciale cu destinație de hoteluri,
pensiuni, moteluri, restaurante.

II. Condițiile de desfășurare a licitației: sunt cele prevăzute în
regulamentul de organizare și desfășurare a licitației și caietul de
sarcini ce se pot achiziționa contra sumei de 200 lei de la sediul
Primăriei negrești oaș, situat pe str. Victoriei nr. 95-97, jud Satu
Mare, de la serviciul proiecte și achiziții publice.

III. Data și locul organizării licitației: 30 ianuarie 2015, ora
11.00, la sediul Primăriei negrești-oaș. 

IV. Informații suplimentare: relații și informații suplimentare se
pot solicita la numerele de telefon 0261.854.845 int.113 sau 105

V. Persoana de contact: Keresztszegi niculina – șef serviciu
proiecte și achiziții. tel.0740.084.412; Grigoraș ioan radu – sec-
retar, tel: 0745.357.373

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL vinde la licitaţie
publică sau negociere directă următoarele bunuri:
debitor Sc Gabi Star SrL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei polyester,
uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste - pret total:
5.571,75 lei: Sedinte de vanzare la data de 23.01.2015 si 30.01.2015, ora 13:30;
debitor Sc Hendre SrL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autove-
hicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape,
tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc) la pretul total de 45.564 lei, cal-
culator cu imprimanta 257,50 lei si autofurgoneta Dacia Papuc 225 lei; Sedinte de vanzare
vor avea loc in fiecare zi de vineri incepand cu data de 23.01.2015, ora 11:00;
debitor Sc ori transport SrL: mijloc de transport Ford Trasit fabricat in anul 1986 –
1.687,50 lei; Sedinte de vanzare la data de 23.01.2015, 30.01.2015 si 06.02.2015 ora
12:00;
debitor Sc Zeostar SrL: casa tip P cu o suprafata construita de 121,26 mp si suprafata
utila de 94,84 mp cu teren aferent in suprafata de 604 mp (intabulate), situate in loc.
carei, str. traian, nr. 93, jud. Satu Mare. casa este compartimentata astfel:  camera su
18,17 mp, camera su 13,11 mp, hol su 13,19 mp, baie su 6,53 mp, camera su 15,3 mp, de-
bara su 3,74 mp, bucatarie su 10,6 mp, camara su 5,3 mp, hol su 8,9 mp. Fundatiile casei
sunt din beton/caramida, ziduri exterioare din caramida si partial la interior ziduri din
vaioaga, acoperis tip sarpanta lemn cu invelitoare tigla, planseu din lemn tencuit. Finisaje
exterioare: tencuieli/zugraveli in terasit. Finisaje interioare: tencuieli gletuite si zugraveli
in lavabil. Geamuri duble din lemn cu sticla simpla si partial spre curte (la hol) 2 geamuri
cu tamplarie PVc si termopan. Usi din lemn. incalzire cu sobe de teracota si cu central
individual ape current/corpuri radiante de otel/racorduri. casa este racordata la energie
electrica (mono/trifazat), apa si canalizare. nu este racordata la reteaua de gaz. Pe terenul
aferent mai sunt edificate 2 constructii ce nu sunt intabulate: un garaj de aprox 22 mp si
o terasa/sopron. Pretul de vanzare este de 24.375 euro; Sedinte de vanzare in fiecare zi de
vineri incepand cu data de 23.01.2015, ora 15:00;
debitor Sc Flaminia nils SrL: Stoc de marfa constand in articole de imbracaminte, in-
caltaminte, accesorii la pretul total de 48.081,07 lei si spatiu comercial in suprafata utila
de 152 mp cu cota parte din teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare, str. Stefan
cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul commercial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata
utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura imobilului este realizata din caramida,
cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si panouri rigips, inchideri din caramida,
acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie PVc cu geam ter-
moizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila, fara cra-
paturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. instalatia
de incalzire este formata din tevi de cupru fara calorifere si central termica. imobilul este
racordat la instalatiile de energie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul de vanzare
este de 88.000 euro; Sedintele de vanzare vor avea loc la data de la data de 22.01.2015,
29.01.2015 si 05.02.2015 ora 14:00;
debitor Sc Larysa izotherm SrL - apartament cu 3 camere cu dependinte cu suprafata
utila de 41 mp situat in loc. Satu Mare, aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud. Satu Mare. Propri-
etatea are bucatarie (3,36 mp), hol (3,6 mp), baie (3,74 mp), o camera decomandata (7,82
mp) si doua camera nedecomandate (11,83 mp si 10,48 mp), fara balcoane. Pardoseala din
hol si camere este pavata cu parchet stejar, iar in baie si bucatarie este gresie si faianta. Fer-
estrele sunt din PVc cu geam termoizolant in bucatarie si in doua camere si din lemn sim-
plu in cea de-a treia camera, usi interioare panel. instalatiile sanitare sunt in stare de
functionare, iar instalatia de incalzire este formata din convector pe gaz montat in camera
cu suprafata de 11,83 mp. Pretul de vanzare este de 13.000 euro. Sedintele de vanzare vor
avea loc la data de 22.01.2015, 29.01.2015 si 05.02.2015 ora 15:00.
Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. a, ap. 7, jud. Satu Mare. Pen-
tru 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.

       

Premierul Victor Ponta a
transmis un mesaj în care îşi
prezintă aprecierea pentru “re-
forma adevărată” din ultimii opt
ani realizată de George Maior la
Serviciul român de informaţii
(Sri) şi adaugă că nu este bine ca

Sri să “revină” sub control politic.
“toată aprecierea pentru reforma
adevărată din ultimii 8 ani
realizată de George Maior la Sri!
nu e bine ca Sri să revină sub con-
trol politic!”, scrie Ponta pe twit-
ter.

Directorul Serviciului
român de informaţii, George
Maior, şi-a înaintat, marţi, demisia
de la conducerea Sri preşedintelui
româniei, iar Klaus iohannis a ac-
ceptat-o, a informat administraţia
Prezidenţială.

Premierul Victor Ponta a
anunţat că a cerut Ministerului
Justiţiei şi aVaS să studieze decizia de
clasare a dosarului Flota, în care fostul
preşedinte traian Băsescu era acuzat
de abuz în serviciu, fals intelectual şi
delapidare, şi că există posibilitatea ca

această decizie să fie atacată de Gu-
vern. El a arătat astfel că există posibil-
itatea legală de redeschidere a acestui
dosar.

Procurorii anticorupţie au
decis clasarea dosarului Flota, în care
fostul preşedinte traian Băsescu era

acuzat de abuz în serviciu, fals intelec-
tual şi delapidare, “întrucât faptele nu
există”, se arată într-un răspuns al
Dna transmis joi la solicitarea ME-
DiaFaX. Decizia de clasare a dosaru-
lui a fost luată miercuri de Direcţia
naţională anticorupţie (Dna).

Victor Ponta: 
Toată aprecierea pentru reforma lui Maior

Premierul anunţă că există posibilitatea 
redeschiderii dosarului Flota
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Zirmer BuD 
scoate spre vânzare un număr limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

SPECIALITATEA BUCATARULUI 
Ciolent de porc

Mai bun şi mai mult 
nu există!"

Servicii: masa de pranz, catering, 
platouri, organizarea de evenimente. 
Ambianta: calda si prietenoasa.

P-ta 25 Octombrie T6-T8
Lângă centru comercial Someşul

fost Mon Ami
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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 

“DANIEL”-TERMOPANE
PROFILE SALAMANDER 100% FABRICATE 

IN GERMANIA, ACUM CU 30% REDUCERE.

INFORMATII: AL. UNIVERSULUI,  B3
TEL. 0261 722 000, 0744 767 776
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Directorul aCr Satu
Mare, David Seletye, ne-
a declarat că şi anul 2015

se anunţă a fi unul plin de eveni-
mente automobilistice în judeţ.
iar reuşita de anul trecut a raliu-
lui de pe traseul de la luna şes i-
a convins pe oficialii federaţiei să
includă evenimentul în calen-
darul Campionatului naţional
de VTM pe 2015.

“Vom avea sigur cele cinci
etape ale campionatului de Rally
sprint. În plus Raliul de la Luna
Şes a intrat în calendarul oficial şi
va fi etapă a campionatului
naţional de Viteză pe traseu
montan (Vtm) şi va avea loc pe
22 august. nu vor lipsi etapele de
cec ORi cUP” ne-a spus David
seletye care sâmbătă i-a strâns la
sediul acR pe o parte dintre
concurenţi şi colaboratori pentru
o şedinţă.

“am vrut să vedem care
sunt şi părerile concurenţilor, c ear
trebui îmbunătăţit la aceste
competiţii şi mai ales să vedem cal-
endarul cum îl facem”, a mai punc-
tat seletye care din acest an se va
ocupa şi de zona maramureşului la
nivel de acR.

De altfel există posibili-
tatea ca pe lângă etapele de la carei
din centru nou al sătmarului şi
din poligon, una dintre etapele
campionatului naţional de Rally
sprint să se desfăşoare la Baia mare.

Premii pentru
sătmăreni la gala
de la Alba Iulia

“Laurii Pilotajului auto
2014″ a reunit pe 17 ianuarie la
alba iulia peste 150 de partici-
panti. automobil clubul Român
şi-a onorat astfel tradiţia
consacrată în automobilismul şi
kartingul sportiv.

festivitatea a adunat un
număr record de piloţi licenţiaţi,
piloţi debutanţi, care bat la porţile
consacrării, organizatori de
competiţii de automobilism şi
karting, oficialii comisiei
naţionale de automobilism şi

Karting acR, directori ai sucur-
salelor judeţene acR, precum şi
familii, prieteni ai sărbătoriţilor.

cum era oarecum de aşteptat
printre premiaţi s-a aflat şi în acest
an directorul acR satu mare,
David seletye. acesta, împreună
cu fiul său norbert a primit pre-
miul pentru „cel mai bun echipaj
românesc de la cec ORi cUP”,
atât la orientare cât şi la în-
demânare.

De asemenea, toţi
sătmărenii câştigători la campi-
onatul naţional de Rally sprint
au avut parte de premii în cadrul
galei de la alba iulia. Printre ei
florin Şteţca, câştigătorul clasei

OPen, Richard majer,
învingătorul la Only Open sau
alex Balogh câştigătorul la Ju-
niori 2.

Laureaţii care au urcat pe
podiumul acestei ediţii, a 25-a,
consacrată sportului cu motor din
România, au fost onoraţi cu nu-
meroase plachete, cupe şi medalii
din partea automobil clubului
Român. Organizatorilor compe-
tiţiilor de automobilism şi karting
le-a fost înmânată diploma de
merit, conferită de preşedintele au-
tomobil clubului Român, pentru
contribuţia adusă la dezvoltarea au-
tomobilismului şi kartingului
sportiv în anul 2014.

Florin Mureşan

eVeniment

Raliul de la Luna Şes în calendarul
Campionatului Naţional de VTM!
8acR–ul pregăteşte şi în acest an o serie de surprize iubitorilor sporturilor 
cu motor din sătmar

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

Reprezentativa Under 17 a
României a încheiat recent stagiul
de pregătire de 10 zile de la
tărlungeni, primul din 2015, an în
care juniorii luptă pentru calificarea
la eURO. tinerii ”tricolori” se vor
reuni din nou pe 31 ianuarie.
Urmează un nou cantonament tot
de zece zile, de data aceasta în an-
talya. acolo, elevii lui Bogdan
Vintilă au perfectate deja patru
meciuri de pregătire. a fost stabilit
un program cu meciuri amicale, dar

bineînţeles şi lotul care se va deplasa
în turcia.

O veste bună pentru fot-
balul sătmărean, după ce
mijlocaşul LPs-ului, tony Kanalos
( foto dreapta), antrenat de Dacian
nastai, a fost convocat şi va fi
prezent în staţiunea turcească.
acolo unde pe 2 februarie
naţionala va juca un amical cu
tromso U17, pe 6 februarie cu
Young Boys Berna U18, pe 8 feb-
ruarie cu selecționata U17 a Un-

gariei, iar pe 9 februarie cu silke-
borg U18. Pentru acest stagiu de
pregătire, Bogdan Vintilă a convo-
cat 26 de jucători, printre care şi
sătmăreanul Kanalos. După canton-
amentul din turcia, juniorii născuți
în anul 1998 vor merge la sfârșitul
lunii în scoția pentru două meciuri
de pregătire în compania naționalei
similare a scoției. meciurile vor
avea loc în localitatea ayr. În martie,
”tricolorii” vor întâlni slovenia,
norvegia și anglia la turul de elită.

naţiOnaLa U 17
Tony Kanalos de la LPS a prins lotul 
de Antalya

DJST
Invitaţie la dialog
Direcţia Judeţeană pentru sport şi
tineret satu mare organizează o
întâlnire de lucru în data de
29.01.2015 ora 14.00, la sediul
direcţiei, str. Vasile conta nr. 2,
având ca scop principal stabilirea
unui dialog constructiv între
direcţie şi organizaţiile de/și pen-
tru tineret, consultarea reciprocă
privind propunerile de activităţi în
domeniul tineretului pe anul
2015. sunt invitați să participe
reprezentanţii organizaţiilor
neguvernamentale de/şi pentru
tineret, studențești, fundaţii şi alţi
factori direct interesaţi de dome-
niul tineretului din judeţul satu
mare.

Handbal
Azi, amical CSM
Satu Mare-Academia
Minaur
În plină pregătire, handbaliştii de
la csm satu mare joacă azi din
nou un meci amical. După turneul
de la miskolc, când elevii lui is-
trate au întâlnit formaţiile
maghiare mezokovesd, Vaci şi
nyirbator, azi de la ora 10.00 la
sala ecaterina Both soseşte acade-
mia minaur Baia mare. Şi de
această dată, antrenorul nicolae
istrate va utiliza întreg lotul,
înafară de cristi Jurj. aşadar, îi
vom vedea la lucru pe Varga,
Olah, cristescu, mureşan, Pop,
Udriştioiu, mateş, clipea, morar,
Ungar, santeiu, iar în poartă
cioroiu, Pogynă şi cutoi.

sătmăreanca andreea
Orosz a impresionat luni seara la
debutul pentru noua echipă.
transferată în această lună la
csm târgovişte , andreea a fost
cea mai eficientă jucătoare a
echipei în meciul câştigat clar,
91-55, în faţa celor de la nova
Vita târgu mureş.

Orosz care a jucat 27 de
minute a fost cea mai bună mar-
catoare a meciului cu 19 puncte,
sătmăreanca bifând patru
recuperări şi trei pase decisive
pentru un indice de 32 la
eficienţă.

“m-am acomodat rapid
la târgovişte, colegele m-au

primit excelent iar condiţiile
sunt foarte bune. Îmi doresc din
suflet un titlu de campioană şi
sper ca împreună cu noi colege să
realizez acest lucru”, a spus an-
dreea Orosz la finalul partidei cu
nova Vita.

cu acest succes csm
târgovişte rămâne pe locul doi

cu 37 puncte, la un punct în
spatele celor de la sepsi sfântu
Gheorghe.

csm satu mare ocupă
locul nouă în Liga naţională cu
28 puncte, păstrând doar şanse
teoretice de a prinde play-off-ul
la capătul acestui sezon.

Cristian Stan

Baschet feminin
Andreea Orosz, debut în forţă la CSM Târgovişte
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SCrIMă

Săptămâna floretei la Satu Mare
8La sala alexandru Csipler va avea loc Campionatul Naţional de cadeţi şi apoi
turneul internaţional din circuitul european de cadete

Săptămâna viitoare se
anunţă a fi una a scrimei
la Satu Mare. De marţi la

sala alexandru Csipler se vor
desfăşura preţ de patru zile
Campionatele naţionale de
floretă, cadeţi, iar apoi între 7-
8 februarie va avea loc ediţia
2015 a Cupei Satu Mare tot la
floret. Competiţia
internatională ce face parte
din Circuitul european de
cadeţi a ajuns la a 6-a ediţie iar
organizatorii speră ca la start
să fie peste 100 de participanţi.

“Ne aşteptăm ca
numărul participanţilor să fie
mai mare ca cel de anul trecut.
abia au început înscrierile pe
site-ul federaţiei europene. Din
Satu Mare vom avea trei flo-
retiste”, ne-a spus antrenorul
Dan Şuta, unul dintre organiza-
torii competiţiei.

Interesantă e şi ideea or-
ganizatorilor de a denumi con-
cursul internaţional rezervat
cadetelor, Memorialul “ecate-
rina Stahl”, iar cel rezervat
băieţilor, “Memorialul Vasile
Costa”. Pentru a cinsti memoria
celor doi mari campioni ai
scrimei sătmărene!

De altfel, Consiliul
Local al municipiului Satu Mare
a aprobat la mijlocul lunii de-

cembrie alocarea sumei de
50.000 de lei pentru buna
desfășurare a competiției ce va
avea loc în perioada 7-8 febru-
arie în sala de scrimă alexandru
Csipler.

"Prin reintroducerea și
susținerea unui concurs
internațional la Satu Mare,
competiție care a fost
recunoscută de Confederația
europeană de Scrimă, la prop-
unerea Federației române de

Scrimă, municipiul Satu Mare
reușește să reînvie recunoașterea
valorii școlii de scrimă
sătmărene care datează încă din
anii 1860. Scrima este unul din-
tre puținele sporturi care se
practică în municipiul Satu
Mare gratuit și de la vârste
fragede, iar în ultimii doi ani în-
cepe să fie solicitat și la orele de
sport din instituțiile de
învățământ", se arată în
hotărârea Consiliului Local.

Competiţiile vor fi or-
ganizate de asociaţia  Fencing
Satu Mare, CS Satu Mare, DJSt
Satu Mare, Primăria Satu Mare
şi Federaţia română de Scrimă,
cu aportul FIe.

De remarcat că anul tre-
cut  la Cupa Satu Mare au par-
ticipat 78 de floretiste din 12
ţări (austria, Belarus, Cehia,
egipt, Ungaria, Italia, Japonia,
rep. Moldova, românia, Slova-
cia, turcia, Ucraina).

Spadasinele din românia nu
au reușit să urce pe podium în proba
individuală la etapa de Cupă Mondială
din Barcelona, de la sfârșitul
săptămânii trecute, dar punctele acu-
mulate sau pierdute, după caz, au pro-
dus câteva schimbări în clasamentul la
zi al Cupei Mondiale. astfel, ana
Maria Brânză și Simona Gherman au
făcut schimb de locuri în clasamentul

Cupei Mondiale. Simona Gherman a
urcat pe locul șase, cu 130 de puncte,
iar ana Maria Brânză a coborât pe
poziția a opta, cu 125 de puncte. Din-
tre sătmărence,Simona Pop se află pe
locul 63, cu 27 de puncte iar amalia
tătăran este a 179-a, cu 4 puncte. În
clasamentul Cupei Mondiale pe
echipe, românia a urcat pe poziția a
patra după al doilea podium consecu-

tiv la etapa din Barcelona. Brânză&Co
au acumulat 285 de puncte și așteaptă
încrezătoare celelalte etape din acest
sezon. Podiumul la echipe arată astfel:
1. rusia – 348 puncte, 2. Italia – 304
puncte, 3. China – 296 puncte.

Următoarea etapă de Cupă
Mondială la spadă feminin seniori va
avea loc în argentina, la Buenos aires,
în perioada 13-15 februarie.

SPaDă - CUPa MONDIaLă
Simona Pop pe 63, Amalia Tătăran pe 179

Florin Mureşan

Halep, out de la 
Melbourne
Jucătoarea română de tenis Simona
Halep, numărul trei mondial, a fost
învinsă de rusoaica ekaterina
Makarova (N. 10), cu 6-4, 6-0, marți,
la Melbourne, în sferturile de finală ale
turneului australian Open, primul de
Mare Șlem al anului.  Ca și anul trecut,
Halep (23 ani) s-a oprit în sferturile de
finală ale competiției de la antipozi,
pierzând fără drept de apel, într-o oră
și 9 minute. În 2014, Halep a fost
întrecută de Dominika Cibulkova
(Slovacia), cu 6-3, 6-0. Halep  primi
pentru participare un cec de 340.000
de dolari australieni și 430 de puncte
Wta. Simona o învinsese pe
Makarova (26 ani, 11 Wta) în singu-
rul lor meci direct de până acum, în
2013, în sferturi la New Haven, cu 6-1,
7-6 (6). Cea mai bună performanță a
Simonei Halep la un turneu de Mare
Șlem rămâne finala de anul trecut la
roland Garros (învinsă în trei seturi de
Șarapova). Halep și-a egalat cel mai bun
rezultat la australian Open (sferturi de
finală, în 2014) și se va menține pe locul
al treilea în clasamentul Wta. 

Cupa Ligii
Steaua-Astra şi 
Pandurii-Dinamo 
în semifinale
Ieri, la sediul LPF a avut loc
tragerea la sorţi a semifinalelor
Cupei Ligii adeplast. Steaua, Di-
namo, astra şi Pandurii sunt cele
patru echipe calificate în această
fază a competiţiei. acestea au fost
introduse într-o singură urnă
deoarece nu au mai existat capi de
serie. Steaua - astra şi Pandurii - Di-
namo sunt jocurile din semifinale.
Partidele se vor disputa în dublă
manşă, turul fiind programat pe 17
februarie, iar manşa secundă - pe 11
martie. tot ieri, la sediul LPF a avut
loc o adunare Generală în care s-a
decis păstrarea sistemului
competiţional cu 14 echipe şi cu
play-off şi play-out în Liga 1.

În perioada 23-24 ianuarie la
Florești (județul Cluj) a avut loc prima
competiție a anului pentru copiii de la
CSM Satu Mare unde au participat
460 de sportivi și 60 de echipe din
românia și din Ungaria. Competiția a
fost extrem de grea având în vedere că
în cadrul unor categorii  erau înscriși
peste 70 de sportivi, astfel că nivelul
concursului a fost foarte înalt fiind
necesară câștigarea a 5-6 lupte pentru
a accede în semifinale. Lotul de copii al
Secției de karate a fost format din șase
sportivi, aceștia reușind să cucerească
cinci medalii, printre care și medalia de
aur la echipe kumite 9-10 ani băieți. 

rezultate obtinute de micii
karateka de la CSM Satu Mare: David
Mare - Kumite individual, vârsta 9-10
ani, băieți - locul III, Kumite echipe,
vârsta 9-10 ani, băieți – locul I, Imre

Levente - Kumite individual, vârsta 9-
10 ani, băieți - locul III, Kumite echipe,
vârsta 9-10 ani, băieți – locul I, Mihai
Culcean - Kumite echipe, vârsta 7-8
ani, băieți – locul III.

Obiectivele sportivilor pen-

tru anul 2015 sunt câștigarea medali-
ilor la Campionatul Național din luna
martie care se va desfășura la Sibiu, re-
spectiv Campionatul european de
Copii din luna iunie organizată la
Liege (Belgia).

Karate
CSM, la primul concurs al anului



OFERTE DE SERVICIU  

l Scoala Postliceală “Vasile Goldis” Satu Mare,
strada Mihai Viteazu nr. 26 anuntă scoaterea la
concurs în vederea titularizării a următoarelor pos-
turi:
- 2 (două) posturi de profesori la specilizarea Asis-
tenti Medicali Generalisti;
- 4 (patru) posturi de maistri instructori la specia-
lizarea Asistenti Medicali Generalisti;
- 2 (două) posturi farmacist la specializarea Asis-
tenti Medicali de Farmacie
Înscrierile au loc în perioada 20.02.2015 –
10.03.2015 
Informatii suplimentare la Secretariatul scolii si la
Tel./fax. 0361/401015

Conducerea scolii

l Curs bucatar. Tel 0751855929                                             
l Angajez tamplar in atelier de tamplarie din
lemn. 0757881588
l Angajăm meseriaş cu experienţă în confecţio-
narea de obiecte din fier forjat. Salariu atractiv şi
alte facilităţi. Tel. 0750645556
l Depozit de materiale de instalatii anhajeaza
lucrator comercial. Trimiteti CV la
angajaricv@yahoo.com
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Angajez urgent electrician electronist
auto.Salar Atractiv  0745.610.042 
l Firma din Carei angajeaza lacatusi, strugari,
sudori si cu instruire. Telefon: 0744520219.
l Caut tamplar de binale. 0757881588
l Caut lacatus sudor pentru Italia.Tel:
0741.196.836  
l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza mecanic
auto  cu experienta, necesar permis de conduc-
ere.0745.388.544

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.  0743-365114.

MATRIMONIALE

l Barbat 54 de ani,caut partenera de viata
0753.825.165 
l Doamna de 72 de ani fara copii caut partener
de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără obli-
gaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsătorie.
0747-832325.

DIVERSE

l Donez catelusa talie mica unor pensionari iu-
bitori de animale care sa o tina in casa asa cum e
obisnuita. Este prietenoasa, sanatoasa, cuminte,
vaccinata la zi, icrocipata, sterilizata, dar din cauza
varstei se teme de zgomote puternice (gen cele din
cartiere). Se doneaza doar la casa cu contract de
adoptie. Tel: 0745.290.511  

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-Germa-
nia-Romania, la fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Tele-
fon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru,
pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 

l Transport persoane Germania, Spania, Lis-
abona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern şi
extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-
stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la
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 Fac masaj si menaj la familie mai in varsta.
tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi negociabile, in
orice tip de teren. Informatii telefon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, majorate
la pret corect. Bonusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire uni-
tate, instalare programe office etc. La nevoie-de-
plasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ co-
rect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun, foto-
grafii magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows, de-
virusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clientului.
Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat.  0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avantajoase.
Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pălincă
la comanda clientului, de orice dimensiuni de la
1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domiciliul
clientului. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic +
parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personalizate
pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente speciale.
Editare video, montaj video, transpunere casete
VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Telefon 0745-
210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Profe-
sionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Tele-
foane  0744-238243, 0361-421142,
0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi electro-
casnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, copertine
din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase. Pro-
iecte, montări şi service microcentrale, apă, cana-
lizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi foto-
grafii pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. 0744-804981. 

l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Tele-
fon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri. Te-
lefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări in-
terioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugrăveli, fa-
ianţări, parchetat, la preţuri negociabile. Telefon
0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie +
depanări calculatoare, configurare internet, rutere,
imprimante, scanere şi la domiciliu. Telefon 0771-
241880.

TERENURI

l Vand urgent 72 arii, teren constructii, semi-
central(parcelabil) in Carei, 650 eur/aria( si in
rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Careiului 1,2
hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada Victo-
riei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are apa-
canalizare, curent electric, foisor, wc, magazie
pentru unelte si parcare betonata. 0725915007
l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn, gratar ,
gril impresmuit cu gard din sarma pe str. Amatului
dupa  targul auto. Tel. inf. 0745789043.
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan,
zona Dana-Diana 1200 euro /ar  0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa mica
de vacanta. Terenul are 25m front. Pret 18.000
euro negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari, parce-
labil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m 
de la drumul principal, 5.500 euro, negociabil.
Telefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan 10 ari
cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret 5100 euro
negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul 28.000
euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa mica
de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret 16000
euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada Vic-
toriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan in
zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel: 0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială, 68
ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ Pes-
carilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima par-
celă 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 Vând 1,12 ha teren intravilan cu documenta-
ţie pe măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor, zona
Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari, utilităţi: apă,
gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, parcelă
loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Păuleşti. Preţ
- 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
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Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

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

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

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

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

Oferim locuri de muncă în Anglia, Germania,
Olanda şi Grecia. (asistenţi medicali, îngrijire
bătrâni , hotel- restaurant caffe- bar, sudori)
Tel. 0262217437 / 0743692891.

Pentru anunţurile de mediu, la mica publicitate,
Gazeta de Nord-Vest acordă o reducere de 25%.

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.

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

S.C. TROTA România s.r.l.,
din Cluj, organizeazá inter-
viuri în fiecare zi lucrátoare

de pe 21 pîná pe 30 ianuarie, 

la biroul Trota din Cluj, str. Baladei
2A, pentru a selectiona tineri soferi
profesionisti cu categoriile C + E,
preferabil, cu cel putin 2 ani de expe-
rientá pe TIR. Se lucreazá numai în
echipaj, pentru efectuarea de trans-
porturi frigorifice în Comunitatea
Europeaná. Dupá fiecare 2 luni pe
comunitate, se dá o sáptámîná de
concediu, firma asigurînd transportul
cu avionul, dus si întors. Se asigurá un
minim între salarul de bazá si diurne,
care depinde de categoria profesion-
alá si de vechimea în firmá. Informatii
la tel. 0740295418, numai dupá
trimiterea, la soferitir@trota.ro, unui
CV si copii de pe urmátoarele docu-
mente:
Buletin; Pasaport;  Permis de con-
ducere; Cartela tahograf; Atestat de
marfá; Cazier judiciar si cazier auto;
Caracterizare de la ultimul loc de
muncá si o fotografie 3/4. 

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.

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:

Vand teren intravilant 20 de ari in
Viile Satu Mare ingradit cu gard
viu,cu drum de acces pietruit cu
posibilitati de racordare apa si
curent in zona linistita. Merita
vazut la un pret foarte bun Inf.Tel :
0753.137.060  

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

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canalizare
energie electrică, etc.), si teren aferent 15605
mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie , ateliere , depozite , sopron
, etc ) cu  suprafata construita  totala de
2.563 mp si teren aferent pe Str. Careiului
nr 160 la pretul de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere ,
depozite , sopron , etc) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in lo-
calitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comer-
cial 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, localitatea Satu Mare, strada
Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL
in suprafata de 75 mp utili in Satu Mare
strada Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul de
169.170 lei
Apartament cu 2 camere SC Lord Land
SRL in suprafata de 51 mp utili in asociatie
in Satu Mare, strada Dreptatii, nr. 8 la pretul
de vanzare 140.000 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 localitatea Tureni, utilitati apa,  current,
gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul 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 Com-
plex 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 MON-
TAJ 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 VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MA-
GIRUS 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 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 lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data
de 23.01.2015 SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC
NETTUNO SRL 09:00 am, SC LORD
LAND SRL  09.30 am, S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC NIVA
IMPEX S.R.L 10:30 a.m., , SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C.
HORIZONT S.R.L 14:30pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC
PANNATEK SRL in data de 23.01.2015
ora 11:00 lista bunurilor mobile si im-
obile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar scoate
la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca
Krone 1 bucata prêt de pornire 4.900 euro,
, licitatia se va organiza in data de
23.01.2015  la ora 9:00 am, si va avea loc in
localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

De vanzare! Apartament situat
in Cart Solidaritatii(langa Biserica de la in-
trare in cartier), aleea Mircesti, 3 camere, de-
comandat, 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 negocia-
bil. Tel 0744162033

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

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

l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700 mp
în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul prin-
cipal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi apă pe
teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal pentru loc
de casă sau hale industriale. Preţ 25 000 euro, ne-
gociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate uti-
lităţile, la strada principală în Vetiş, după Unicarm,
30.000 euro. 0770-635485, 0732-116825.

GARSONIERE

l Vand garsoniera tip apartament M 14,bloc de
caramida cu mobila de bucatarie,baie marita.Pret
13.000 euro.Tel : 0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000 euro
negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termopane,
20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort sporit,
casuta alcatuita din camera bucatarie baie (apa,
curent) situata langa strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17, aranjat,
gol, imediat ocupabil, Belsugului, et.4, cu acoperis.
Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15 str.
Oituz, preţ 19.500 euro.Tel. 0720.031.047  
l Vand apartament 2 camere, semidecomandat
zona piata Somes. 0742269190
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai, et.4,
acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro. tel
0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15, et.2,
semidecomandat, suprafata 50MP, pret  18.000
euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central, 25.000
euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, langa
Profi, semidecomandat, parter, balcon inchis si cu
pivnita, garaj cu sau fara in apropiere. Pret 25.000
euro negociabil 0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe str.Ozana,
et.II, cu 2 camere, semidecomandat, nu este reno-
vat. Pret 23.000 euro negociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida,
pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro. 0788-
728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000 euro.
Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă, etaj I,
geamuri termopan, finisat. 0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral, etaj
III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000 euro. Ur-
gent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în M15.
Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55 mp,
et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semideco-
mandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ -
avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III, la
preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,  nr.2,
telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament de 100 mp in casa,3 camere
+buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gradina 2 ari
jumătate zona Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vand apartament 3 camere dei caramida, de-
comandat, str.Dariu Pop nr. 3, Bl. T39 et. 5, ap. 66.
Tel: 0721.584.558 
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, accept
prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul Careiu-
lui Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane mari,beci
nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau 0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe Drumul
Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon: 0740-
477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe
aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14 Mai.Pret:28000
Euro.Tel: 0770.191.459,0721.475.767
l Vand apartament de 100 mp in casa 3 camere
+ bucatarie + 2 camere demisol, garaj, gradina 2
ari jumatate, zona Strandului 70.000 euro neg.
Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2, Micro
17+garaj. Tel.0770314263, 0753763139
l Vând apartament 3 camere decomandat,
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, mobilat şi
utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel.
0740-567603.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere,Lalelei et.6(din 8)
partial mobilat,termopane,centrala proprie,usa an-
tiefractie la 41.000 euro.Tel:0722.577.858 

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

VÂNZĂRI CASE

l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000 euro,
negociabil. Tel 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt nego-
ciabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand  7 Ari teren cu cabana din lemn pe Am-
atului, acces auto. Tel. 0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, telefon
0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp pe str.
Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau 0748.108.881  
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4 camere, 3
bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de grad-
ina, pret 93.000 euro negociabil negociabil sau ju-
matate din proprietate 41.500 euro negociabil. Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si gradina
cu vie si pomi fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; construc-
ţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, netermi-
nate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-685514,
0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravi-
lan, aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi la
200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii -
900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort sporit
căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie (apă,
curent), situată lângă ştrand. Telefon 0770-
467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate uti-
lităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare ma-
şină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon 0741-
249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată, curte,
garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon 0744-
540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe la
numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa Liber-
tăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2 camere
plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3, telefon 0725-
685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate utili-
tatile existente- se poate folosi ca si sectie pentru
diferite procese tehnologice. Tel: 0745-855032

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV, luxos.
Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei. Tele-
fon:0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul I.
Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV, ren-
ovat 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 Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari teren
in Carei, 24.000 euro, neg. Telefon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere decomandate, 37
mp, et. IV, renovat complet cu multe inbunatatiri,
17.600 euro. Telefon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei DN20
langa fabrica Fonix. Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii, Carei,
la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în Carei.
Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni. Telefon:
0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în Carei.
Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură cu
toate dotările în Carei, zonă circulată. Telefon:
0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi co-
merciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi al
Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter, 2 ca-
mere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, suprafaţă
60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în Carei, pe str. Spi-
cului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic, între orele
10-18.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in Ungaria  Csenger cu 3 camere
,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje toate utilitatiile
in casa,anexe gospodaresti plus inca o cladire cu 3
incaperi pentru atelier,15 ari teren.Tel:
0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei Apa cu 3
camere,utilitati si 16 ari de teren Urgent pret
15.000 euro negociabil. Tel: 0757.719.238  
l Vind teren intravilan 1126 mp, in Moftinu-
Mic, 50 metri de la DN Carei-Satu-Mare, pret ne-
gociabil. Telefon: 0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la ţară, 42 ari
teren, izolată exterior, geamuri termopan, baie, bu-
cătărie, hol, trei camere mari, 2 intrări, la casă, cu
uşi termopan, centrală pe lemne, boiler gaz, boiler
curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras. 0726-
643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze nr. 281
şi 2 locuri de casă alăturate. 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 Me-
dieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în co-
muna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Telefon:
0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit, acte
la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul Ni-
sipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-279614,
0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă, Mă-
dăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cioncheşti,
la 300 de metri de drumul principal. Telefon:
0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul Ady
Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăşnad. Accept
variante la schimb cu alt teren situat în Tăşnad sau
Viile Satu Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urziceni,
cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front, uti-
lităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Informaţii
la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil.
Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Land Rover Freelander, 4 x 4 , diesel, an
1999, recent adus in tara. Tel 0773.835.662
l Vand Vw Golf 4, an 2001, benzina, Euro 4,
clima, recent adus in tara, carte service. Tel
0773.835.662
l Vand Ford Transit Connect, an 2004, Diesel,
Utilitara, recent adusa in tara. Tel 0773.835.662
l Vand Vw Polo, an 2001, benzina, euro4, 1400
cmc, climatronic, carte service, recent adus in tara.
Tel.0773.835.662
l Vand Audi A 5 2010 sportack 89.000km,
motor 2.0 TDI Tel: 0747.108.842  
l Vand Opel Cadet, motor DIESEL, capacitate
1600cmc, in buna stare de functionare, sau piese
de schimb, pret 600 de euro. Informatii tele-
fon.0745048241, 0752029511
l Vand autoutilitara Iveco si Ford, neinmatric-
ulate, de 3-7 persoane, 3,5 tone, platou fix si mobil,
cu roti duble.Telefon: 0744897711
l Vand Renault megan cabrio motor 2L benz-
ina an fabricatie 2004 Pret 3900 euro Tel :
0742.763.592 
l Vand Iveco si Ford 3-7 persoane, 3,5 tonne,
platou fix si rabatabil, roti duble. Telefon:
0744897711

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

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

Vând casă cu etaj pe strada Botizului, cu gră-
dină. Telefon 0747.614196.

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

Vând urgent apartament cu 2 camere, etaj II cu
balcon, situat in Micro 15, str. Ozana. Pret 20.000
euro. 0740788506

Vand apartament cu 3 camere,
Micro 16, B-dul Lalelei, dea-
supra casieriei Electrica, deco-
mandat, 94mp, 2 bai, 2
balcoane,centrala, etaj 4/4.
Pret 34.000 euro negociabil.
Merita vazut! 0743010325 /
0751796827.

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

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

Vând 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.



l Vand Ford Galaxy diesel, recent adus în ţară,
climatronic etc.Tel. 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001 climatronic,
incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus in tară Tel
0744.792.284
l Vand Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara, 2
locuri, neinmatriculat din 1995, 550 euro. Telefon:
0744897711
l Vand bascula si platforma fixa, IVECO si
FORD, neinmatriculate, 3,5 tone, roti duble, 7-3
locuri, din 2005 si 1999. Telefon: 0744897711
l Vand bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, platforma fixa. Telefon:
0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din 2003
motor 2000cm,taxa platita si nerecuperata 3700
euro.Tel : 0740.317.642  
l Vand Ford Tranzit basculabil in stare foarte
buna de functionare. Tel: 0753.660.219  
l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, benzina
GPL, aer conditionat, inmatriculat, 0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4, re-
cent adusa in tara. 0773835662
l Vand VW Bora 1.6 benzina, an 2002, inma-
triculata timbru de mediu achitat, 0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150 cp,
combi, negru, recent adus. 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel, an
1999 recent adus in tara, euro 3, aer conditionat,
0773835662
l Vand Renault Megan Cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele rosu,radio Cd
Mp3, genti aluminiu pret: 4900 euro, inmatricu-
lat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005, Ford cu
platforma din 1999, 3,5 tone, roti duble. Telefon:
0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu
aprins, întreţinut, cu două rânduri de cauciucuri
(iarnă+ vară), înmatriculat, fără taxă. Preţ nego-
ciabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, înma-
triculat, timbru de mediu achitat. Telefon 0744-
792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, recent adus
în ţară, 150 CP, combi. Telefon 0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, recent adusă
în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes A Class, 170 CDI, Diesel, an
1999, euro 3, recent adus în ţară. Telefon 0744-
792284.
l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995, climă, stare
foarte bună. Telefon 0744-792284.

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobila pt camera de zi. Pret bun Tel :
0752.933.951  
l Vand boltari si dale din beton, lemne con-
structii din stejar si brad, rafturi, mobilier, bidoane
plastic, cablu electric, rulota, curele trapezoidale,
unelte diferite,furnir mahon etc. (
l Vând tabletă nouă. 400 lei negociabil. 0742-
987140.
l Vand fan balotat. Telefon: 0745860182
l Vand calorifer electric, cost 100 lei
0745416027, 0743989352
l Vand paie balotata mica. Tel. 0746147814
l Vand brichete lemn 0,40 lei/kg, Carei. Tele-
fon. 0740605216
l Vand lemne, tevi, rafturi metal, boltari beton,
rulota, bidoane plastic, furnir Mahon, panze cir-
cular,cablu electric, mobilier, cazi, curele trape-
zoidale.Tel. 0770.635.609  
l Vand convector cu horn.Tel. 0747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din esenta
tare pret 15 lei/sac.Tel. 0744.927.132
l De vânzare mobilă import Germania,
sufragerii, bucatării, mese, scaune preţ avantajos.
Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  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 Vând tigla din demolare in Carei. Telefon:
0744818148.
l Vand corni, grinzi, scandura, usi lemn - toate
din demolare; lemne de foc ieftin si calorifere din
otel aproape noi. Tel: 0748.789.890 
l Vand carucior de copii, nou si gard de trestie.
0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensibila cu
4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca Jimbolia
prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel : 0744.927.132  
l Vand arma de vanatoare ’’Monte Carlo ‘’
cal.16mm,arma Tip cal 5,6mm cu luneta si incar-
cator. Masina de cusut electrica  ‘’Nicoleta’’ nefo-
losita. Tel : 0722.451.584 
l Vand tigla folosita,  0.50 bani - bucata.
0744650929
l Vand carbune. Telefon: 0744314043
l Vand radiator electric si masa calculator.
0749432949 
l Vand masa de 6 persoane din lemn masiv cu
6 scaune. Tel 0740634814

l Vand coltar din piele format din 3 piese. Tel
0740634814
l Vand convectoare pe horn si aragaz cu trei
ochiuri.Tel.0770542551, 0752685514
l Vand mobila stejar, 3,2 m, 600 RON.Tel
0752520811
l Vand bicicleta pentru barbati semicursiera,
170 lei, tel 0747321212 
l Vand cauciucuri de iarna pentru Logan,
0773835662
l Vand jante aliaj, pentru Opel corsa B, tel
0773835662
l Vand jante aliaj pentru Vw Golf 4, dimesiune
15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
pret 0,70 lei negociabil.Tel : 0744.927.132  
l Vand garaj in Micro 14 langa Auto As, pe
str.Mosoiu, pret 3800 euro negociabil. Tel
074088506
l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
pret 0,70 lei negociabil.Tel : 0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de bu-
catarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul reformat,
langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in stare per-
fecta de functionare. Tel 0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata per-
fect, ofer garantie. Tel 0745868904
l Vand sfecla furajera in Camin. Telefon:
0749019110
l Vand cotarca pentru porumb, lungime 10m,
inaltime 2,5m, latime 1m, telefon 0261876823
sau 0744114032
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Telefon:
0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, convec-
toare la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon 0770-
887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa pentru
balcon, geamuri şi uşi metalice. Telefon:
0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare bună
de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspirator.
0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia, în
stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional. Dia-
gonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Telefon
0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon 0361-
809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi -
600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon 0754-
060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă. Tel.
0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler pe
gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ negociabil.
Informaţii la tel. 0747-614196.
l Vând butoaie din lemn de stejar, barik 225 l
pentru vin sau pălincă, import Franţa, în stare
foarte bună. 0756-949699
l Vand convector gaz pe horn. Tel.
0743225460
l Vand presou cu filtru profesional. Tel.
0743225460

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind curcan, gasca, bibilica si capra gestanta.
Telefon: 0744539315.
l Vind catei Dalmatieni de 6 luni, in Carei.
telefon: 0770915780
l Vind porc in Tiream. Telefon: 0744314043.
l Vind 2 vaci de lapte, un porc de 150 kg in
Ghenci. Telefon: 0753433207, dupa ora 15
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand catei malamut de Alaska din data de
06.10.2014, vaccinati si deparazitati la zi.
Tel.0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrificat, cres-
cuti bio. Tel.0740057073
l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8 săptă-
mâni, cu vaccinurile la zi. 0748-563820.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand discuri noi din import, tractoare In-
ternational, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +sem-
anatoare paioase 15 randuri toate in stare buna de
functionare.Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Tele-
fon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ nego-
ciabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica,
manichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in
Piata Titulescu- Satu Mare. Tel. 0744126848
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,
semi-mobilat, 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.Careiu-
lui, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central, curte
interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-
700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + internet.
Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezona-
bile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau orna-
mente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha zona
Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa
0742878657
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Pentru anunţurile de
mediu, la mica publicitate,

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

Vând Opel Astra Caravan combi
din 95, 1.6 benzină, înmatricu-
lat. Preţ 500 euro. 0742.964.968  

Suntem alaturi de d-l Crisan Mihai si
familia sa, la disparitia parintelui drag.
Sincere condoleante. Dumnezeu sa-l
odihneasca in pace.   

Fam. Foris E. si Donca V.

Suntem alaturi de prietena noastra
Rodica Cuzdriorean la marea durere
pricinuita  de trecerea  in nefiinta a
mamei dragi. Dumnezeu sa o odih-
neasca in pace.

Fam Fatyol Rudolf

Cu adanca durere in suflet anuntam
incetarea din viata a celui ce a fost 

CRISAN VASILE 
tata, bunic si strabunic, nascut la data
de 02 ianuarie 1935 si decedat la
25.01.2015. Inmormantarea va avea
loc in localitatea Vama in data de 28
ian. 2015 ora 13.00. 

Fiul Crisan Mihai cu familia 

DECESE

CONDOLEANţE

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

APARTAMENTE; TERENURI; DIVERSE.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193 sau

www.insolventasm.ro
Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 354.548 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 30.000 euro 

Apartamente :
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
40.370 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
27.000 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.180 euro + TVA 5%
Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr. 9
– 18.630 euro

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 53.772 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, 900 mp ( 2 parcele X 450 mp ),
loc. Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 1.838 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.350.000 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214 mp,
depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp si 36
mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu Mare, str.
Alecu Russo, nr. 25/A – 1.119.200 lei + TVA
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afer-
ent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 188.230 euro +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp, at-
elier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 141.575  euro
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

Constructie cu destinatie productiv-administra-
tiva, avand suprafata construita de 274,27 mp +
teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate
in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare
- 60.010 euro + TVA

Spatiu comercial 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 - 52.770 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat
in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures
– negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
13.396 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro

Auto :

Mercedes LKW, SM 13 GRI – 3.198 euro +
TVA

Mercedes Daimler, SM 30 GRI – 3.260 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 - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483 euro
+ TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC El-
egance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Spencer SRL
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.374 lei
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii -
11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) propri-
etatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina 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 Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport, autotrac-
tor si remorca) 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  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile (( mijloace de transport, auto-
tractor si remorca) Vivi & Daria SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) propri-
etatea Euromod Exim SRL - 4.000 lei + TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, be-
toniere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Monica
I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace
de transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bara spate – 16 buc. – 86 euro
Usi auto – 45 buc. – 160 euro
Capota fata – 3 buc. – 21 euro
Portbagaj usa – 8 buc. – 39 euro
Anvelope uzate – 120 buc. – 13 euro
Parbriz spate – 7 buc. – 41 euro
Parbriz fata – 5 buc. – 40 euro
Geamuri laterale – 12 buc. – 16 euro
Bord auto – 14 buc. – 75 euro
Licenta aplicatie Bosch – 200,00 euro 
Cal de tras caroserii DOZER – 300,00 euro 
Uscator infrarosu – 300,00 euro 
Elevator/cric electric – 500,00 euro 
Pistol vopsit LPH 400 – 60,00 euro 
Lampa infrarosu – 600,00 euro 
Aparat pneumatic de scos parbriz – 130,00
euro 
Tester diagnoza – 900,00 euro 
Masina de slefuit cu aspirator – 200,00 euro 
Calculator – 180,00 euro 
Aparat sudura metale – 300,00 euro 
Sistem de supraveghere – 200,00 euro 
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

Mobila second hand ( coltare, canapele, mobila,
pat, etc). Tel: 0746817662

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

Vand urgent mobila veche de dormitor si de
living, foarte ieftina. 0741631748.

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Închiriez autoturisme

0740-579872
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

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

20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în Cotidian
22:00 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 24
22:30 – Marile Oraşe, ep. „Londra”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(reluare)  
01:30 – Music News
02:00 – Incursiune in Cotidian 
(reluare)  
03:00 – Cu cărţile pe masă  (reluare)
04:00 – NVdem la TV! (reluare)  
05:00 – Music News 
05:30 – Documentar: „Oameni ai
credinţei” ep. 1 (reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naţiei

10:00 Biziday 10:50 Teleshopping
11:30 Sebastian 12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30 Patinaj
artistic 17:00 Ronald Reagan-Un
parcurs american 18:00 România
văzută altfel 18:35 Discover
România 18:45 Nimic prea bun
pentru un cowboy 19:40 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Vorbeşte
liber! 22:00 Patinaj artistic 23:40
Starea naţiei 01:09 Andografia zilei
01:10 Telejurnal 02:00 Sport

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

14:00 Trandafirul negru 15:00
Puterea destinului 17:00 Ştirile Pro
Tv 17:30 La Maruţă 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 I-am dat de capăt?
22:00 Ştirile Pro Tv 22:30 CSI:
New York – Criminaliştii 23:30
Nikita 00:00 Nikita 01:00 Cine
sunt?

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

12:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Acces direct 19:00
Observator 20:00 Observator
special 20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show păcătos 01:00
Observator 02:00 Poftiţi pe la noi!

07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele
DNA 08:30
Playtech 09:00 Râzi
şi câştigi 09:30

Teleshopping 10:00 Codul
magicienilor 10:30 Casa:

construcţie şi design 11:00
Teleshopping 11:30 Fii pe fază!
12:30 Legaturi de sange 13:30
Teleshopping 14:00 Levintza
prezintă 14:30 Teleshopping 15:00
Codul magicienilor 15:30 Cireaşa
de pe tort 16:30 Focus 17:00
Mondenii 17:30 Trăsniţi din
NATO 18:00 Focus 19:00 Râzi şi
câştigi 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Cronica Netului 21:00
Ajutor! Vreau să slăbesc! 22:30
Trăsniţi din NATO 23:00 Focus
din inima României 23:30 Click!
00:00 Legaturi de sange 01:00 Miss
fata de la ţară

07:00 Ştirile Kanal
D 08:00 Campionul
10:00 Pastila de râs
10:30 Teo Show
12:30 Ştirile Kanal

D 13:30 Te vreau lângă mine 16:45
Teo Show 18:45 Ştirea zilei 19:00
Ştirile Kanal D 20:00 Trădarea
22:30 WOWBiz 00:30 Ştirile
Kanal D 01:45 Trădarea 03:45
WOWBiz

07:00 Cununa de
lacrimi 08:00
Clona 09:15
Regina inimilor

10:30 Puterea destinului 12:00
Îngeri păzitori 14:00 Complicea
15:00 Cununa de lacrimi 16:00
Tânăr şi Neliniştit 17:00 Clona
18:00 Regina inimilor 19:00
Puterea destinului 20:30 Îngeri
păzitori 22:00 Complicea 23:00
Terra Nostra 00:00 Clona 01:00
Iubire ca în filme 02:00 Doamne de
poveste

08:00 Maestrul
grătarelor 09:15
Răzbunare 10:15
Reteta dragostei
11:30 Proaspăt şi

rapid cu Emeril 12:00 Mistresses
13:00 Hoţul fermecător 14:00 Dr.
House 16:00 Heirs 17:30 Hotelul
secretelor 19:00Mistresses 20:00

Ally McBeal 21:00 Medici în Santa
Monica 22:00 Dr. House 00:00
Răzbunare 01:00 Ally McBeal
02:00 Să vorbim despre sex!

07:25 Bolt 09:00
Două vieţi 10:40
Noe 12:55
Aladdin and the

Death Lamp 14:25 Cronicile din
Narnia - Leul, Vrăjitoarea şi
Dulapul 16:45 Drumul 18:55
Secţia de geriatrie 19:25 Revenirea
20:00 Cursă explozivă 21:30 Sub
acelaşi acoperiş 22:00 Umbre 22:50
Traficanții 00:30 Ray Donovan
01:20 Sindromul post-divorț

07:00 Ştiri
Sport.ro 10:00
Ora exactă în
sport 12:00 Ştiri

Sport.ro 12:10 Ora exactă în sport
13:00 Ştiri Sport.ro 13:10 Ora
exactă în sport 14:00 Ştiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului 15:00 Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în sport
17:00 Ştiri Sport.ro 17:10 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Spărgătorii de râs 19:30 Dă-
i bătaie! Local Kombat 21:00 Ştiri
Sport.ro 22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK 00:00
Ştiri Sport.ro 00:30 Wrestling
WWE NXT Next Generation

08:15 Tenis 10:00
Sporturi cu motor
10:15 Tenis 10:30
Tenis 13:00 Tenis
13:30 Biatlon 14:15

Biatlon 14:45 Sărituri cu schiurile
15:30 Sporturi de iarnă 15:45
Fotbal 16:45 Tenis 19:45 Fotbal
22:00 Tenis 22:30 Omnisport
22:35 Călărie 22:50 Călărie 22:55
Golf 23:55 Golf 01:30 Tenis

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

15:00 Esențial 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 21:30 Sinteza
zilei 23:15 În gura presei 00:00
Ştiri 01:10 Sinteza zilei 02:00
Ştiri 02:10 Sinteza zilei

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

de la fix 12:00 Realitatea de la fix
14:00 Realitatea de la fix 15:00
Fabrica 16:00 Newsroom 18:00
Realitatea de la fix 18:30
Deschide lumea 19:59 Realitatea
de la fix 21:00 Perfect imperfect
22:00 Jocuri de Putere 00:00
Realitatea de la fix 01:00
Realitatea de la fix 01:15 Perfect
imperfect

07:40 Joaca de-a
s u p r a v i e ţ u i r e a
08:35 Licitaţia de
containere 09:05

Cum se fabrică ? 09:35 Linia de
producţie 10:00 Comoara din
container 10:30 Bagaje la licitaţie
11:00 Nerecomandat celor slabi
de inimă 12:00 Indigenii din
Alaska 13:00 Whiskey în afara
legii 14:00 Căsuţe în copaci 15:00
Vânătorii de licitaţii 15:30
Vânătorii de licitaţii 16:00
Războiul depozitelor – Canada
16:30 Războiul depozitelor –
Canada 17:00 Licitaţia de
containere 17:30 Comoara din
container 18:00 Alte maşini pe
alese 18:30 Alte maşini pe alese
19:00 Cum se fabrică diverse
lucruri? 19:30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 20:00
Recuperatorul de avioane 21:00
Trenuri în Alaska 22:00 Tăietor
de lemne în Siberia 23:00 Cea mai
dură cursă din lume 00:00 Maşini
mortale 01:00 Secundele
dinaintea dezastrului 01:01
Secundele dinaintea dezastrului
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Sunteţi comunicativ şi

aveţi ocazia să vă împrieteniţi cu o
persoană deosebită.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Va simţiţi obosit, chiar
epuizat. Este recomandabil să evitaţi
deciziile importante, mai ales în afa-
ceri, şi activităţile ce necesită un
efort deosebit.
GEMENI (22.05 - 21.06)

Încasaţi o sumă considera-
bilă, de pe urma unei afaceri. Deşi se
poate spune că acum aveţi bani, vă
sfătuim să nu faceţi investiţii şi nici
călătorii lungi. 
RAC (22.06 - 22.07)

Deşi sunteţi foarte aglo-
merat, aveţi suficientă energie pen-
tru a face fata tuturor problemelor.
Aveţi ambiţia să mergeţi până la
capăt, indiferent de obstacole. 
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi posibilitatea să luaţi
o decizie importantă în privinţa re-
laţiilor sentimentale, care vă poate
schimba viaţa. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Traversaţi o perioadă difi-
cilă, cu multe probleme de rezolvat.
Nu staţi prea bine cu banii, dar vă
sfătuim să nu vă faceţi griji. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

O ruda mai în vârstă reu-
şeşte să vă temperareze dorinţa de a
obţine venituri riscante. Vă sfătuim
să nu vă sacrificaţi tot timpul liber
pentru interese materiale. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Este posibil să începeţi o
nouă etapă în viaţa socială şi pe plan
sentimental. Sunt favorizate întâl-
nirile cu persoane mai tinere, comu-
nicarea cu persoana iubită şi
călătoriile. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu este o zi favorabilă in-
vestiţiilor. Vă sfătuim să evitaţi spe-
culaţiile. Nu căutaţi să obţineţi sume
necuvenite, pentru că riscaţi să aveţi
necazuri! 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă aflaţi într-o perioadă
favorabilă contactelor sociale şi re-
laţiilor sentimentale, dar şi pe plan
social. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Sunteţi decis să rezolvaţi o
problemă de familie, pe care aţi tot
amânat-o. Sunteţi nevoit să faceţi
câteva drumuri şi cheltuieli destul
de mari. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Sunteţi hotărât să începeţi
ceva nou. Este o zi favorabilă activi-
tăţilor intelectuale şi aveţi ocazia să
vă afirmaţi în societate.

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - I-am dat de capăt?
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Caută GNV în Carei şi Tăşnad!
- benzinăria MOL (Bulevardul 25 Oc-
tombrie)
- magazinele Ludy (cart. Mihai Viteazu şi
str. Căplenilor)
- magazinul Edex (Calea Armatei Române)

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:

Valea Cerbului, Moţilor, Viitorului şi Oaşului  
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-

fortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

Zeci de șoferi din jude-
ţul de pe Someș au adoptat o
formă inedită și destul de con-
troversată de a-și exprima visu-
rile. Aceștia și-au achiziţionat
(culmea, chiar de la persoane ju-
ridice sau fizice din România)
autocolante cu harta Ungariei
Mari. Până aici nimic dubios.
Doar că aceștia și-au lipit harta
pe mașinile personale. Acest gest
ar putea fi considerat cel puţin
provocator de către alţi partici-
panţi la trafic, putând genera
conflicte spontane. Această fă-
ţărnicie înregistrează o creștere
periculoasă în rândul șoferilor cu
atitudini revanșarde și șovine.
Suntem curioși ce s-ar întâmpla
dacă vreun șofer de naţionalitate
română ar posta o imagine auto-
colantă reprezentând o opincă pe
sediul unei instituţii supreme din
pustă?! Câţi conaţionali de-ai
noștri, dar cu inima în ţara ve-

cină, ar sări ca arși, strigând ca
din gură de șarpe a discrimi-
nare?! Câte ong-uri, câţi repre-
zentanţi, câţi politicieni ar face
plângeri după plângeri?! Din pă-
cate, stimabililor șoferi iubitori și
doritori de reîntregiri teritoriale,
ar trebui să vă gândiţi și din
această perspectivă. Este o vorbă
de pe plaiurile mioritice: „Ce ţie
nu-ţi place, altuia nu-i face!”
Pentru că înainte să aveţi drep-
turi trebuie să știţi că aveţi și obli-
gaţii. Înainte să vă gândiţi doar la
libertatea dumneavoastră de ex-
primare trebuie să vă gândiţi și la
libertatea celuilalt. Din păcate,
unii șoferi revanșarzi pun două
puncte la capitolul drepturi și un
singur punct mare la capitolul
obligaţii. Dar ce să faci când  unii
dorm în izmene, prea ocupaţii
să-și protejeze propriile scaune?!
Doamne ferește de escaladarea
situaţiei! 

De dorul Ungariei Mari

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 3°C         Minima: 0°C

Umiditate: 84%
a
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Euro 4,4709

uSD 3,9644

100 Forinţi 1,4314

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.

În scurt timp, Palatul Admi-
nistrativ ar putea fi transfor-
mat într-un punct turistic şi

introdus într-un circuit al locuri-
lor de vizitat pentru turişti. Pre-
şedintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, a solicitat conduce-
rilor Muzeului Judeţean, a Bi-
bliotecii Judeţene şi a Centrului
de Conservare şi Promovare a
Culturii Tradiţionale elaborarea
unui program care să permită vi-
zitarea obiectivului.

Președintele Consiliului
Judeţean consideră că Palatul Ad-
ministrativ din centrul municipiu-
lui Satu Mare poate fi amenajat
astfel încât să poată fi vizitat. „Ne
gândim serios la amenajarea turis-
tică a Palatului Administrativ. Este
un obiectiv foarte important pen-
tru judeţul nostru și ar putea fi vi-
zitat atât de tineri cât și de turiștii
străini. Vom concentra instituţiile
de cultură aflate în subordinea
Consiliului Judeţean astfel încât să
fie elaborat un plan și un program
în acest sens. Se poate urca cu liftul
până la ultimul etaj, de acolo să se
ajungă pe amfiteatru, de unde se
poate vedea o panoramă a orașului,
iar la coborâre, pe scări, să fie ame-
najate expoziţii cu obiecte și foto-

grafii a celor mai importante per-
sonalităţi ale judeţului nostru. În
afară de Biblioteca Judeţeană, Mu-
zeul Judeţean și Centrul Judeţean
de Conservare și Promovare a Cul-
turii Tradiţionale, vom face apel și
la sătmărenii care au acasă mate-
riale care să ne ajute la realizarea
expoziţiilor din casa scării Palatu-
lui Administrativ”, a afirmat Ștef la
finele prezentării bilanţului de ac-
tivitate a Centrului Judeţean de
Conservare și Promovare a Cultu-
rii Tradiţionale.

Totodată, președintele
Ștef a mai precizat că va fi elaborat
și un circuit turistic în care să fie
incluse principalele obiective turis-
tice, printre care și Palatul Admi-
nistrativ, Castelul din Medieșu
Aurit, după ce acesta va fi reabili-
tat, sau fortificaţia de la Boinești. 

Președintele Ștef a mai
afirmat că va fi încheiat un proto-
col cu firmele de turism din judeţ
astfel încât sătmărenii care călăto-
resc în alte zone să facă cunoscute
obiectivele turistice din Sătmar.
„Odată ce sătmărenii vor pleca în
vacanţe, vor putea lua cu ei, cei care
vor dori, pliante de promovare a
principalelor obiective turistice
din judeţ. Când se vor întâlni cu
turiștii străini, vor avea posibilita-
tea să le ofere pliantele luate din
Satu Mare, promovând astfel jude-
ţul nostru”, a mai spus Ștef.

Palatul administrativ, 
transformat în punct turistic
8 Președintele Consiliului Judeţean, Adrian Ștef, solicită elaborarea
unui program în urma căruia obiectivul să poată fi vizitat

Florin Dura

Poliţiştii de frontieră din
cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au de-
pistat într-un loc special amenajat într-
un autoturism oprit în trafic, aproximativ
3.000 pachete ţigări, în valoare de 13.500
de lei, ce urmau a fi introduse pe piaţa
neagră de desfacere din ţară. Întreaga
cantitate de ţigări a fost confiscată, auto-
turismul a fost indisponibilizat la sediul
Poliţiei de frontieră, iar şoferul este cerc-
etat pentru contrabandă. Astfel, luni, în
jurul orei 9.00, poliţiştii de frontieră au
oprit pentru control, pe DN 19 A, pe
comunicaţia Petea-Dorolţ, un autotur-
ism marca Skoda Pick Up, înmatriculat
în Slovacia, condus de un bărbat cu dublă
cetăţenie, maghiară şi ucraineană. În
urma controlului efectuat asupra autove-
hiculului a fost depistat, în pereţii com-

partimentului de marfă, un loc special
amenajat în care au putut fi observate
ţigări, fapt pentru care s-a luat măsura
conducerii autoturismului împreună cu
şoferul la sediul Poliţiei de frontieră în
vederea continuării cercetărilor. 

În locaşul special amenajat au
fost descoperite 2.983 pachete ţigări,
marca Jin Ling, de provenienţă Duty
Free. Întreaga cantitate de ţigări în val-
oare de 13.500 lei a fost confiscată, iar
şoferul este cercetat acum pentru
săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
Totodată, autoturismul folosit la trans-
portul ţigărilor, în valoare de 4.500 lei, a
fost indisponibilizat la sediul Poliţiei de
frontieră, urmând ca la final să fie luate
măsurile legale ce se impun. 

Robert Marcus

OBIECTIV. Turiştii vor avea posibi-
litatea să urce până la amfiteatrul din
vârful Palatului Administrativ

Skodă modificată special pentru
contrabandă

Instruire pe
tema TVA-ului,
la Finanţe

Conducerea Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Satu
Mare informează că, în data de 30
ianuarie 2015, ora 9.00, va avea loc o
întâlnire în care vor fi prezentate
modificările intervenite în legislaţia
fiscală, aplicabile începând cu data de
1 februarie 2015, în ceea ce priveşte
înregistrarea în scopuri de TVA. În-
tâlnirea va avea loc la sediul
instituţiei din Piaţa Romană nr. 3-5,
în sala de şedinţe situată la etajul I. La
întâlnire sunt invitaţi să participe
contribuabili, persoane fizice şi ju-
ridice, contabili autorizaţi şi experţi
contabili, precum şi alte categorii de
persoane interesate de tema
dezbătută.

Florin Dura

Poliţiştii din zona Oaşului
au depistat, în cursul zilei de luni, mai
mulţi hoţi care au furat tot pe ce au
putut pune mâna. Astfel,  la data de
26 ianuarie, polițiștii de investigații
criminale negreșteni au fost sesizați
de către o femeie din localitatea
Vama, despre faptul că în data de 19
ianuarie, în cadrul unei unități med-
icale din Negrești Oaș, persoane ne-
cunoscute i-ar fi sustras portofelul
din geantă, care se afla în incinta unui
cabinet. Portofelul  conținea suma de
600 lei, carduri și acte personale. În
urma verificărilor efectuate, polițiștii
au reușit identificarea persoanei
bănuite de comiterea faptei, este
vorba despre o persoană de sex femi-
nin, în vârstă de 40 de ani, care se afla
în cabinet pentru a solicita o
adeverință medicală. Profitând de
faptul că în încăpere nu se afla nici o
persoană, aceasta ar fi furat portofelul

părții păgubite. 
Luni, polițiștii din Racșa au

identificat doi tineri, de 18, respectiv
19 ani, care în data de 23 ianuarie
2015 ar fi furat din locuința unui
bărbat din localitatea Racșa Vii, un
laptop, cauzând un prejudiciu de
aproximativ 1.500 lei. În primul caz
se efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracțiunii de furt, în cel
de-al doilea pentru furt calificat.

Și polițiștii de investigații
criminale sătmăreni l-au depistat ieri
pe Alexandru L., de 30 de ani, care la
sfârșitul anului trecut ar fi pătruns
fără drept, prin spargerea unui geam,
într-un local situat pe strada Ostro-
vului din municipiul Satu Mare, cu
intenția de a sustrage bunuri, dar ar
fi părăsit localul fără a sustrage vreun
bun. În toate situațiile persoanele
sunt cercetate în stare de libertate.  

Robert Marcus

Hoţii în Ţara Oaşului
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