
un protagonist originar din Satu
Mare în controversata peliculă
“The Romanians Are Coming” PAG. 16

Excelenţa Sa Teofil Bauer, am-
basadorul ucrainei la Bucureşti
susţine că Moscova

intenţionează să-şi afirme influenţa
asupra întregului stat ucrainean şi nu ar
fi satisfăcută nici măcar dacă războiul
din estul ţării s-ar solda cu federalizarea
ucrainei. În aceeaşi opinie, Rusia
intenţionează să pună mâna pe toată
ucraina. 
l Preşedintele Klaus Iohannis îşi
consolidează prima poziţie în topul în-
crederii, la mare distanţă de Mugur
Isărescu, cel care părea veşnic abonat la
locul întâi.  Potrivit sondajului IN-
SCoP Research, Iohannis are o cotă de
încredere de 64,6% (faţă de 60% în de-
cembrie 2014), iar Mugur Isărescu de
42,1% faţă de 45,7% în decembrie tre-
cut. 
l La conferinţa de presă care a urmat
întâlnirii tete-a tete pe care Klaus Io-
hannis a avut-o cu Cancelarul Ger-
maniei, Angela Merkel, preşedintele
României s-a referit, printre altele, şi la
interesul ungariei în ceea ce priveşte
comunităţile maghiare din afara
graniţei lor sale. Interes care, în opinia
sa, este neobişnuit de mare. „Nu ne
simţim ameninţati de acest fapt în
România, însă suntem atenţi atunci
când un stat vecin are un interes atât de
mare pentru o minoritate” - a subliniat
şeful statului nostru.    

continuare în pagina 2 
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INCENDIu
Abator cuprins

de flăcări 
în Satu Mare

Judeţul Satu Mare
va avea două 
drumuri expres

PAG. 4

Echipa de judo de la CSM
Satu Mare s-a reunit marţi seara pen-
tru prima dată în formulă completă
în acest an. Băieţii antrenaţi de Vasile
Fuşle senior şi Marian Halas sunt
hotărâţi să urce pe podium sâmbătă
la Naţionalele pe echipe - seniori ce
vor avea loc la Satu Mare în sala LPS.
La Satu Mare au ajuns şi
componenţii lotului naţional
legitimaţi la CSM Satu Mare. 

E vorba despre Cristian
Bodârlău, Remus Lazea şi Amado
Lazea. 

„Mă simt foarte bine la
CSM Satu Mare şi îmi doresc mult
o medalie. Chiar mai strălucitoare
decât cea de bronz cucerită anul
trecut.  Avem o echipă bună şi
putem spera la o calificare în
finală”, spune Cristian Bodârlău.

SPORT - pag.  10-11

JuDo
În formulă completă!

Sute de sătmăreni, cu vâr-
ste de peste 50 de ani, pe care nu-i
mai angajează nimeni din păcate,
au găsit un mijloc de a-şi supli-
menta veniturile insuficiente. Prin
intermediul cunoştinţelor sau al
firmelor intermediare, aceştia au
acceptat să îngrijească la domiciliu
persoane vârstnice din ţări precum
Austria, Germania şi Italia. Majo-
ritatea celor care au acceptat

această slujbă sunt pensionari de
boală. Întrucât legea nu le permite
pensionarilor de gradul II să lu-
creze sau le dă dreptul la o jumătate
de normă în cazul celor de gradul
III, aceştia acceptă să lucreze la
negru în străinătate. Într-o lună
câştigă în jur de 1.000 de euro, o
sumă colosală comparativ cu pensia
de boală.
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Sărăcia împinge pensionarii de boală
la îngrijirea bătrânilor din Occident

Tot al doilea elev vrea
la ora de religie
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“Beneficiarul Programu-
lui care deţine o locuinţă
achiziţionată sau construită în ca-
drul Programului poate achiziţiona
o nouă locuinţă în cadrul Progra-
mului cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii: noua
locuinţă care se va achiziţiona în ca-
drul Programului să aibă suprafaţa
utilă mai mare decât a locuinţei
achiziţionate sau construite iniţial în
cadrul Programului sau valoarea
noii locuinţe rezultată din raportul

de evaluare să fie mai mare decât va-
loarea evaluată la momentul
acordării creditului pentru locuinţa
achiziţionată sau construită iniţial în
cadrul Programului”, se arată într-un
proiect de ordonanţă de urgenţă
aprobat miercuri de Guvern. De ase-
menea, locuinţa achiziţionată sau
construită iniţial în cadrul Progra-
mului trebuie să fie înstrăinată prin
vânzare-cumpărare, cel târziu până
la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare a noii locuinţe. 

Programul “Prima Casă”, 
modificat în 2015
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENŢII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
SfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Joi, 5 martie 2015
ziua 64 a anului

Copilăria este inima tuturor
vârstelor. 

(Lucian Blaga)

Soarele răsare la 6 şi 03 minute,
apune la: 18 şi 18  minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sfântul Mucenic
Conon din Isauria
Romano – catolic - Ss. Luciu I,
pp.; Teofil, ep; Adrian din
Cezareea, m.
Greco – catolic - Cuv. m. Conon.

1889 - La Ateneul Român a
avut loc primul concert susținut
de orchestra Societății
Filarmonice Române, astăzi
Filarmonica George Enescu.

ÎNOTÂND PRIN LABIRINT

IOAN RAŢIU

Putin aparţine unei pături
foarte largi, dar foarte opace,
nereprezentate şi nevăzute de indi-
vizi, care, după anii ’80, în contextul
prăbuşirii Uniunii Sovietice, căutau
să-şi ia un soi de revanşă. În elită
erau sute, mii de astfel de oameni,

cărora nu le plăcea cum fuseseră
făcute lucrurile în 1991. Grupul
consta din oameni foarte diverşi, cu
idei extrem de diferite despre liber-
tate. Putin era unul dintre cei care a
aşteptat în tăcere, până la sfârşitul
anilor ’90, să-şi ia revanşa. 

În a doua parte a man-
datului său, Putin şi-a construit
discursul pe doi piloni centrali:
pe conservatorism naţionalist-
imperialist rus şi pe cel revanşard
rus împotriva Occidentului şi în
mod special împotriva SUA.

În acest moment practic
Ucraina e doar un cîmp de luptă
prin care Putin încearcă reconfig-
urarea lumii pe modelul „redis-
tribuirii imperialismului”. Cum
ar veni: la Ialta am fost trei cînd
am împărţit lumea, acum am mai
rămas unul şi jumătate. Nu mai
sîntem de acord cu această versi-
une a Puterii globale. Vrem să
revenim la formula de Putere „a
celor trei”: SUA-UE-RU.

Pe plan economic şi so-
cial Putin merge pe un consens

naţional de tip corporatist. Cum
este construită corporaţia? a.
Clasa VIP, sau premium, care
deţine controlul şi resursele. b.
Clasa de executanţi care
transformă toate instituţiile stat-
ului într-un fel de „directorat ex-
ecutiv” subordonate clasei VIP şi
care face paşii necesari după
instrucţiuni clare. Ei sînt plătiţi
în bonusuri. c. Clasa „personalul
companiei”, restul populaţiei
ţării, care trebuie să execute tot
ce spune „directoratul executiv”.
Ei primesc remuneraţii după cîtă
loialitate oferă. Iar „noul con-
tract social” prevede renunţarea
la pretenţii politice în schimbul
bunăstării şi consumului asigu-
rat. „Personalul corporaţiei” tre-
buie să fie apolitic. E tendinţa
care se întâmplă peste tot: polit-
ica şi economia sînt concentrate
tot mai mult în mîna
tehnocraţilor şi a unei mici elite
care nu mai reprezintă pe ni-
meni. Restul populaţiei trebuie
să fie loială, docilă şi apolitică

pentru că putera garantează „sin-
gura şi cea mai bună dintre lumi
posibile”.

Istoria din ultimii 300
de ani ai Rusiei ne „sugerează” că
sancţiunile dure ale Occidentu-
lui impuse Rusiei pot agrava se-
rios situaţia internă a acestei ţări,
care la rîndul ei, poate genera trei
situaţii politice interne: Revoltă
populară (autentică sau înscenată
de diverse forţe interne-externe).
Greu de crezut în acest moment
pentru că Putin are o susţinere
populară solidă. Însă această
susţinere se poate dizolva foarte
uşor dacă criza economică
continuă şi afectează toate
păturile sociale. Lovitură de
stat/palat (dar oare cine poate
veni în locul lui Putin?). De obi-
cei, în astfel de contexte, ea este
făcută de forţe şi mai conserva-
toare. Occidentul ştie asta.
Apariţia unui fals-Putin: variantă
politică care nu se mai desfăşoară
după scenariul din Evul Mediu,
dar care are tradiţie în Rusia.
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l Potrivit datelor publicate de
Oficiul European de Statistică,
România şi Bulgaria sunt statele
membre ale UE care au cele mai
mici salarii minime, sub 500 de euro
pe lună: Bulgaria 184 euro, Româ-
nia 218 euro. La 1 ianuarie 2015, 22
din cele 28 de state membre ale UE
aveau salarii minime naţionale   care
variau de la minimum 184 de euro
pe lună în Bulgaria, până la 1923 de
euro în Luxemburg. 
l Germania urmează să republice
manifestul autobiografic al lui

Adolf Hitler „Mein Kampf ”, pen-
tru prima dată după Al Doilea
Război Mondial. Cartea urmează
să fie pusă în vânzare în librăriile
din întreaga Germanie pentru
prima oară de la moartea liderului
nazist. 
l Fostul lider PP-DD, depu-
tatul Daniel Fenechiu a lansat
formaţiunea Partidul Naţional
Democrat. Primul document
adoptat este cartea statutară, care
are ca principii integritatea, prin-
cipialitatea şi transparenţa.

Se zvoneşte prin ziare...
urmare din pagina 1

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

Ce e Rusia actuală, cine e Putin ?

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ
Ceaiul de azi e dedicat celor ce iu-
besc primăvara, în special doamne-
lor şi domnişoarelor, pentru că Dj
Gaby l-a invitat pe renumitul solist
Romeo Fernea, care ne va inter-
preta câteva melodii de dragoste.

LA IZVOR DE CÂNT ŞI DOR
Pentru marea familie a telespecta-
torului și nu numai , Nord Vest TV
împreună cu Marius Chiș vă oferă
un buchet de cântece interpretate
de îndrăgiții colaboratori ai emisiu-
nii ,,La izvor de cânt și dor ”.Vom fi
împreună în această seară începând
cu ora 20:45  la Nord Vest TV, ală-

turi de invitații noștri. Realizator:
Marius Chiş .Vizionare plăcută !

NORD VEST CINEMA 
în difuzare astăzi, de la ora 21:45
Film artistic 
CÂTĂREŢUL AMBULANT
Kris Kivi este un om obisnuit care si-
a pierdut familia intr-un accident tra-
gic, iar slujba din cauza recesiunii.
Obligat sa cânte pe strada pentru a
face rost de bani, Kris trebuie sa
treacă peste tachinările oamenilor şi
peste prejudecăţile membrilor unei
biserici. Cântăreţul ambulant este un
film inspiraţional, o poveste despre
supravieţuire, prin puterea credinţei.
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Sărăcia împinge pensionarii de boală 
la îngrijirea bătrânilor din Occident
8Întrucât le este greu să supravieţuiască din pensiile de boală, sute de sătmăreni îngrijesc bătrâni în Germania,
Austria şi Italia

Sute de sătmăreni, cu vârste de
peste 50 de ani, pe care nu-i
mai angajează nimeni din pă-

cate, au găsit un mijloc de a-şi su-
plimenta veniturile insuficiente.
Prin intermediul cunoştinţelor sau
al firmelor intermediare, aceştia au
acceptat să îngrijească la domiciliu
persoane vârstnice din ţări precum
Austria, Germania şi Italia. Majo-
ritatea celor care au acceptat
această slujbă sunt pensionari de
boală. Întrucât legea nu le permite
pensionarilor de gradul II să lu-
creze sau le dă dreptul la o jumătate
de normă în cazul celor de gradul
III, aceştia acceptă să lucreze la
negru în străinătate. Într-o lună
câştigă în jur de 1.000 de euro, o
sumă colosală comparativ cu pen-
sia de boală.

Salarii cuprinse 
între 600- 1.200 euro
pe lună

Sute de sătmăreni, majori-
tatea femei, au ajuns să îngrijească
persoane vârstnice în Germania,
Austria sau Italia. O mică parte din-
tre aceştia au găsit de lucru prin in-
termediul rudelor sau al
cunoştinţelor stabilite în ţările res-
pective. Însă majoritatea lor au fost
recrutaţi de diverse firme de inter-
mediere. Contra unui comision, fir-
mele  îi repartizează unor familii din
ţările respective pentru a avea grijă
de rudele mai în vârstă. Chiar dacă
trebuie să plătească anumite comi-
sioane, sătmărenii preferă să recurgă
la serviciile firmelor intermediare
pentru că astfel merg la sigur. Timp
de cel puţin o lună locuiesc în casa
persoanei vârstnice pe care o îngri-

jesc. Pe lângă îngrijirea bătrânilor,
unele sătmărence fac şi diverse servi-
cii de menaj, plătite suplimentar, la
mica înţelegere cu aparţinătorii per-
soanei îngrijite. Presa locală şi inter-
netul abundă de anunţuri ale
firmelor de intermediere. Pe lângă
cunoştinţele elementare a limbii din
ţara în care doresc să îngrijească bă-
trâni, unele firme solicită şi cunoş-
tinţe legate de tehnicile de
intervenţie în caz de prim ajutor. Sa-
lariile variază în jur de 600-800 de

euro în Italia, ajungând până la
1.000- 1.200 euro în Austria sau
Germania.

Bătrânii care au grijă
de bătrâni

Majoritatea sătmărenilor
plecaţi să îngrijească bătrâni în stră-
inătate sunt la rândul lor bătrâni.
Aproape cu toţii au trecut de vârsta
de 50 de ani, astfel că sunt în impo-
sibilitatea de a-şi găsi un loc de

muncă. Cea mai mare parte a lor
nici  nu ar avea voie să lucreze întru-
cât sunt pensionari de boală de gra-
dul II şi III. Potrivit legislaţiei în
vigoare, pensionarii de boală de gra-
dul II nu au voie să lucreze, iar cei de
gradul III au voie la o jumătate de
normă, adică la cel mult patru ore pe
zi. Nerespectarea acestor prevederi
duce automat la pierderea pensiei de
boală. Însă nici pensiile de boală nu
le ajung pentru un nivel de trai de-
cent.

Unii dintre pensionarii de
boală şi-au luat anumite măsuri de
prevedere. Aceştia lucrează fără
forme legale în străinătate, lucru
destul de riscant întrucât pot fi traşi
în piept când vine vorba de plata ser-
viciilor prestate. Alţii nu sunt inte-
resaţi de astfel de amănunte şi
lucrează cu forme legale, sperând să
nu fie depistaţi de autorităţile ro-
mâne.

Denunţaţi de cunoş-
tinţe şi vecini

Spre norocul pensionarilor
de boală plecaţi să îngrijească bă-

trâni în străinătate, autorităţile
române n-au nicio pârghie pen-
tru a-i depista, chiar dacă îşi des-
făşoară activitatea pe baza unor
contracte înregistrate oficial în
ţara respectivă. În cazul în care
sunt prinşi că lucrează în stră-
inătate îşi pierd automat pensia
de boală, ne-a declarat directo-
rul Casei Judeţene de Pensii
Satu Mare, Eugenia Sabou.

Chiar dacă nu pot fi
prinşi de către autorităţile ro-
mâne, pensionarii de boală care
lucrează în străinătate riscă to-
tuşi să fie denunţaţi de către cu-
noscuţii sau vecinii lor. Anul
trecut, în jur de 60-70 de pen-
sionari de boală au fost recla-
maţi că lucrau în ţară, dar mai
ales în străinătate, ne-a declarat
directorul Eugenia Sabou. Sunt
luate în calcul chiar şi sesizările
anonime în cazul în care conţin
suficiente date pentru a identi-
fica persoanele reclamate. Dosa-
rele sunt trimise automat Casei
Naţionale de Pensii, care face ve-
rificările ce se impun în astfel de
situaţii.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755
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NON 

STOP!

OCH TAXI

SzASz LORAND

MOTIVANT. Sătmărenii pot câştiga peste 1.000 de euro îngrijind bătrâni în Austria şi Germania

În  data de  06.03.2015 de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta in fiecare
Marti de la ora 16:00   

Dr.Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programari la telefon:0742.20.09.92
__________________________________
In luna  Martie  2015  la cabinet  Dr.Coica va
consulta 

Dr.Capraru Marius 
Medic Primar  Reabilitare Medicala

(B.F.T.)
Programari  la telefon 0732116841
Consultatia  70 Ron   se va comunica telefo-
nic, de catre personal, data cand vine la con-
sultatii
__________________________________
In luna  Martie 2015 la cabinet Dr. Coica va
consulta 

Conf. Univ.  Cevei  Mariana 
Medic Primar Reabilitare Medicala

(fizioterapie)
Programari la telefon 0732116841 
Consultatia 70 Ron. Se va comunica telefonic,
de catre personal, data cand vine la consultatii
__________________________________
În  data de  06.03.2015 de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,

0261/779.999
________________________________
În data de   20.03.2015 de la ora 15:00 la Ca-
binet  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
se va comunica telefonic, de catre personal,

data cand vine la consultatii
________________________________
În data de  05.03.2015  de la ora 13:00  la Ca-
binet 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  ade-
verinţă  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  ade-
verinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
se va comunica telefonic, de catre personal,

data cand vine la consultatii
________________________________
În data de  15.03.2015  de la ora 10:30  la Ca-
binet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie şi Imunolo-

gie 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

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Judeţul Satu Mare va avea două drumuri
expres
8Ministerul Transporturilor va investi în două drumuri expres în judeţ, respectiv în varianta Turda – Halmeu,
dar şi în sectorul Livada – Satu Mare - Petea 

Compania Națională de
Administrare a Dru-
murilor Naționale și

Autostrăzilor din România
(CNADNAR) a elaborat Mas-
ter Planul pe transport, care
prevede investiții în infra-
structura feroviară și rutieră a
județului Satu Mare. Potrivit
acestui proiect, este vizată
construirea drumului expres
Turda-Halmeu, denumit
“Someş Expres”. Astfel, acest
drum expres va avea un sector
care îl va lega de Petea, cu tre-
cere prin Satu Mare şi cu un
nod la Livada.

Două mil iarde 
de euro în “Someş 
Expres”

Două drumuri expres
sunt preconizate să străbată
judeţul Satu Mare în următorii
ani. Este vorba despre drumul
expres Turda – Halmeu, în
lungime de 381 km, cu un cost
de 1.9 miliarde de euro, re-
spectiv sectorul care va lega
acest drum expres de Satu
Mare şi Petea , în lungime de
29 km, cu un cost de 139.8
milioane de euro. Ministerul
Transporturilor intenționează
să construiască drumul expres
Turda – Halmeu între anii
2021-2030. Drumul expres va

porni de la Turda, prin Cluj-
Napoca, Gherla , Dej, Baia
Mare, Livada şi apoi prin
Halmeu către Ucraina . De
asemenea, din Livada se va
construi şi sectorul spre Petea,
cu trece prin Satu Mare.

Viteza de deplasare
va creşte conside-
rabil

Conform informațiilor
din Master Plan, obiectivul
proiectului este de a aduce

îmbunătățiri în ceea ce priveşte
viteza de călătorie pe traseul
dintre Turda şi Halmeu. Dru-
mul expres este o şosea rapidă,
fără bandă de urgență, dar mai
ieftină cu aproximativ 30%
decât o autostradă.

În momentul de față pe
traseul Turda- Halmeu, timpii de
călătorie sunt mari iar viteza
medie înregistrată pe acest traseu
de aproximativ 70 km/h. Cea mai
mare parte a infrastructurii pe
acest coridor are o stare tehnică
defavorabilă iar 89% din traseu
este la standard de drum cu o
singură bandă de circulație pe
sens. După construirea drumului,
viteza medie pe traseu creşte până
la 109 km/h şi timpii de călătorie
pe durata orelor de vârf scad cu
45%.

Alte investiţii, alte
milioane de euro

Pe lângă drumul expres,
noul Master Plan de transport
prevede construirea Drumului
Regional Trans 43, care va face
legătura între Iacobeni – Borşa –
Sighetu Marmației şi apoi spre
Negreşti-Oaş, cu o lungime de
235 km şi un cost de 159.1 mil-
ioane euro, dar şi modernizarea
drumului Trans-Regio Zalău -
Satu Mare, cu o lungime de 81
km şi cu un cost de 40.5 milioane
euro. De asemenea, se au în
vedere investiţii masive în drumul
Trans-Regio A3 (Oradea) - Carei
- Satu Mare - DX4, cu o lungime
de 137 km şi cu un cost de 68.5
milioane euro, respectiv reabil-
itarea  căii ferate Oradea - Satu
Mare - Baia Mare, cu o lungime
de 192 km şi cu un cost de peste
un miliard de euro. 

CIPRIAN BÂTEA

SUPLIMENT. Sectorul de drum expres Livada – Petea nu a fost inclus în faza iniţială

Şapte elevi au fost eliminaţi
din examen la cea de a treia probă a
simulărilor de la  Bacalaureat pentru
tentativă de fraudă. La fel ca şi în
cazul examenelor propriu-zise, Ma-
tematica a reprezentat cea mai grea
probă la aceste simulări. Atât elevii
de clasa a XI-a cât şi cei de a XII-a
nu s-au arătat foarte mulţumiţi de
lucrările făcute afirmând că trebuie
să se pregătească mai temeinic pen-
tru examenele reale.

Proba a treia la simulările
examenelor de Bacalaureat, cea obli-
gatorie a profilului, adică Matema-
tică şi Istorie, a fost susţinută la Satu
Mare de 5.318 elevi din care 2.322
elevi de clasa a XI-a şi 2.996 de elevi
de clasa a XII-a. Dintre aceştia,
4.007 elevi au susţinut proba la Ma-
tematică, din care 1.626 elevi de
clasa a XI-a şi 2.381 de clasa a XII-
a, iar 1.311 au susţinut proba la Isto-
rie, din care 696 elevi de clasa a XI-a
şi 615 elevi de clasa a XII-a. Potrivit
inspectorului şcolar general, Clau-
diu Mondici, în timpul desfăşurării
probei, şapte elevi, toţi de la Grupul
Şcolar de Industrie Alimentară "Ge-
orge Emil Plade", au fost eliminaţi
din examen din cauza faptului că au
fost depistaţi cu telefoanele mobile

asupra lor în timpul desfăşurării
acestuia. 

Cu toate că nu au fost con-
siderate foarte grele de către cadrele
didactice, mai ales că exerciţii de
acest gen au mai fost făcute la cur-
suri, elevii au declarat că subiectele
au fost destul de dificile. „Nu mă aş-
teptam să primim subiecte atât de
dificile. Din punctul meu de ve-
dere, exerciţiile au fost destul de
greu de rezolvat, ceea ce mă face să
cred că mai am încă mult de muncă
până anul viitor”, ne-a declarat un
elev de clasa a XI-a. „Nu pot spune
că au fost exagerat de dificile su-
biectele, dar nu sunt foarte încântat
de lucrarea mea. Trebuie să mă pre-
gătesc mai bine dacă doresc o notă
mai mare în vară”, ne-a spus şi un
elev de clasa a XII-a. Inspectorul
şcolar general, Claudiu Mondici,
consideră că aceste simulări îi pot
ajuta pe elevi. „Sunt benefice aceste
simulări în special pentru elevii de
clasa a XII-a, care pot vedea astfel
cât de pregătiţi sunt pentru adevă-
ratele examene de Bacalaureat, dar
şi pentru elevii de clasa a XI-a, pen-
tru care reprezintă un adevărat an-
trenament pentru aceste examene.
De asemenea, mai pot îndrepta

unele lucruri acolo unde văd că si-
tuaţia nu este prea bună”, a mai pre-
cizat Claudiu Mondici.

După o zi de pauză,
mâine se va desfăşura ultima probă
a simulărilor la Bacalaureat, cea la
alegere a profilului şi specializării,
la care vor participa doar elevii de
clasa a XII-a. Rezultatele la aceste
simulări vor fi afişate în data de 12
martie.

Florin Dura

Şapte elevi eliminaţi din examene la simulările 
de la Bac
8Elevii care au susţinut proba nu s-au arătat foarte încântaţi de lucrările lorPrima creaţie literară a co-

legei noastre Roxana Stavila, albu-
mul “Rugă pentru mamma”, va fi
lansat joi, 12 martie, cu începere de
la ora 16.00, la restaurantul Favorit.
La acest eveniment îşi vor expune
punctul de vedere asupra acestei
cărţi preotul Cristian Boloş, publi-
cistul Dumitru Ţimerman şi profe-
sorul Teodor Curpaş. “Cartea “Rugă
pentru mamma” se citeşte dincolo
de cuvinte, se simte şi se trăieşte, nu
este simplă dar nici complexă, pare

uşor de citit, dar te integrează prin
fiece cuvânt redat”, şi-a descris Ro-
xana Stavila în câteva cuvinte creaţia
sa. 

Florin Dura

Odată cu expirarea terme-
nului limită acordat proprietarilor de
garaje pentru a-şi dărâma
construcţiile, Primăria Satu Mare
susţine că va interveni azi în forţă în
zona Soarelui, Micro 17, Carpaţi I,
Carpaţi II. Astfel, cei care nu şi-au
dărâmat garajele trebuie să ştie că o
firmă specializată angajată de către
administraţia locală va dărâma
construcţiile, iar aceştia vor suporta
contravaloarea acţiunii. “Aducem la
cunoştinţă publică cetăţenilor care lo-
cuiesc în zona Soarelui, Micro 17,

Carpaţi I, Carpaţi II că în data de 5
martie se va interveni la demolarea ga-
rajelor neautorizate amplasate în
această zonă. Rugăm cetăţenii care
până în prezent nu şi-au desfiinţat
garajele respectiv barăcile construite
ilegal să ia măsurile necesare pentru a
evita aplicarea de sancţiuni conform
legislaţiei în vigoare. Mulţumim pen-
tru înţelegere!”, se arată într-un comu-
nicat de presă remis de Primăria Satu
Mare şi semnat de primarul municip-
iului Satu Mare, Dorel Coica. 

Ciprian Bâtea

Colega noastră Roxana Stavila 
îşi lansează albumul de debut

Azi începe marea demolare 
a garajelor
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Tot al doilea elev vrea la ora de religie
8Părinţii mai au la dispoziţie două zile pentru a depune cereri în acest sens la secretariatele şcolilor

Aproape jumătate dintre ele-
vii sătmăreni au fost înscrişi
până ieri dimineaţă de pă-

rinţii lor pentru a face ore de religie
în şcoli. Înscrierile se mai pot face
la secretariatele şcolilor până
mâine. Procentul obţinut la nivel
de judeţ este comparabil cu cel la
nivel de ţară.

Aproape 20.000 
de elevi înscrişi

Potrivit datelor furnizate
de inspectorul general şcolar, clau-
diu mondici, până ieri dimineaţă, la
nivelul judeţului satu mare au fost
înscrişi pentru a urma orele de religie
aproape 46% dintre elevi. “în
prezent, la nivelul judeţului satu
mare sunt înregistraţi 43.512 elevi, de
la clasa pregătitoare până la clasa a
Xii-a. dintre aceştia, până azi dimi-
neaţă, s-au înscris pentru a urma orele
de religie în şcoli un număr de
19.915, deci aproape jumătate. Părin-
ţii care doresc ca elevii lor să urmeze
cursurile orelor de religie mai au po-
sibilitatea de a depune cereri în acest
sens până în data de 6 martie, adică
până vineri”, a precizat claudiu
mondici. 
cererile se depun la secretariatele şco-
lilor după care sunt introduse într-o
bază de date gestionată de ministerul
educaţiei, astfel că se poate afla per-
manent numărul elevilor înscrişi.

Procentul de 45,76% a celor
înscrişi înregistrat la nivel judeţean
este aproximativ la fel ca şi cel înregis-
trat la nivel naţional, 45.16%, unde
din cei 3,1 milioane de elevi, pentru
orele de religie au fost înscrişi 1,4 mi-
lioane.

Şcolile gimnaziale, 
în top

dintre cei înscrişi pentru

orele de religie, marea majoritate a
elevilor sunt la şcolile gimnaziale.
“Peste 90% dintre elevii noştri s-au
înscris pentru orele de religie. astfel,
din cei 717 elevi pe care-i are şcoală,
au fost depuse cereri în acest sens
pentru 652 de elevi, astfel că au
rămas pe dinafară din acest punct
de vedere doar 65. chiar şi pentru
cei de la clasa pregătitoare, din cei
86 de elevi, 74 au fost înscrişi la
orele de religie. consider că religia
este o disciplină şcolară care contri-
buie la dezvoltarea sănătoasă şi
educaţia elevului, aşa că nu văd de
ce nu ar trebui urmate aceste cur-

suri”, a precizat directorul Şcolii
gimnaziale “grigore moisil”, con-
stantin Voicu.

în schimb, a fost înregis-
trată o rată mai scăzută de cereri
depuse pentru orele de religie pen-
tru elevii de liceu. din informaţiile
furnizate de inspectoratul Şcolar
Judeţean, la colegiul naţional
“mihai eminescu” s-au înscris pen-
tru aceste ore doar 20% dintre
elevi. aşa cum era de aşteptat, la
Liceul teologic ortodox “nicolae
steinhardt” toţi elevii au fost în-
scrişi pentru a urma aceste cursuri.
“nu am făcut nicio presiune ci pă-

rinţii au venit de bună voie să-şi de-
pună cererile ca elevii să urmeze
aceste cursuri. în afară de orele de
religie, în liceul nostru au loc şi ac-
tivităţi religioase. în cadrul acestor
ore, elevii sunt învăţaţi despre sem-
nificaţia religioasă a sărbătorilor”,
a precizat directorul şcolii, preotul
gabriel groza. 

O singură cerere 
pentru ciclul 
de învăţământ

curtea constituţională a
decis, în 12 noiembrie 2014, că ar-

ticolul 18, alineatul 2, teza i din
Legea educaţiei naţionale privind
obligaţia de a face cerere pentru
ca un elev să nu participe la ora
de religie este neconstituţional,
oficiali ai cc precizând că, ur-
mare a hotărârii, o astfel de soli-
citare va trebui făcută de cei care
vor să studieze disciplina. elevii
pot solicita participarea la ora de
religie o singură dată pe ciclu de
învăţământ - primar, gimnazial şi
liceal, excepţie făcând anul şcolar
2015-2016, când îşi vor exprima
opţiunea indiferent de anul de
studiu.

FLORIN DURA

oPŢiUne. Marea majoritate a elevilor de gimnaziu vor urma cursurile orelor de religie

după ce în ultimele zile au
ars 4.400 de porci la Livada şi au fost
în pericol de a arde şi 10.000 de pui
la sanislău, o altă unitate din indus-
tria carmangeriei a fost la un pas de a
fi făcută una cu pământul de un in-
cendiu. este vorba despre un abator
din municipiul satu mare, care a fost
salvat de pompieri. cauza incendiu-
lui a fost tot un scurtcircucitul. 

Pompierii au ieşit cu
patru autospeciale

angajaţii inspectoratului
Judeţean pentru situaţii de Urgenţă
„someŞ” satu mare au fost anun-
ţaţi, ieri la ora 02.49, despre izbucni-
rea unui incendiu la un abator, aflat
în proprietatea unei societăţi comer-
ciale din localitatea satu mare. La
faţa locului s-au deplasat pompierii
din cadrul detaşamentului de Pom-
pieri satu mare, cu patru autospe-
ciale de stingere cu apă şi spumă şi un
echipaj smUrd. Pompierii au  con-
statat că ardeau instalaţia electrică a
două bazine de încălzire a apei şi pe-

reţii tip sandwich ai halei de produc-
ţie, prelucrare şi conservare a cărnii,
cu pericol de propagare la întreaga
hală de producţie.

S-a salvat ce s-a putut
au ars pereţii şi tavanul,

pe o suprafaţă de aproximativ 100  de
metri pătraţi, fiind degradate cele
două bazine pentru încălzirea apei,
din inox şi, parţial, instalaţia elec-
trică. sursa probabilă de aprindere:
efect termic al curentului electric,
primul material care a ars fiind ma-
sele plastice. din fericire, nu au exis-
tat persoane rănite. incendiul a fost
lichidat datorită operativităţii pom-
pierilor la ora 03:50.

Pompierii fac noi 
recomandări

având în vedere ultimele
evenimente produse pe raza judeţu-
lui satu mare, angajaţii inspectora-
tului Judeţean pentru situaţii de
Urgenţă „someŞ” satu mare fac

unele precizări. ”Pentru evitarea eve-
nimentelor nedorite, reamintim ce-
tăţenilor  următoarele măsuri
preventive: aparatele electrice, con-
ductoarele electrice, prizele şi între-
rupătoarele cu defecţiuni sunt surse
frecvente de incendiu. Pentru reme-
dierea defecţiunilor aparatelor şi in-
stalaţiilor electrice se apelează la
specialişti; nu folosiţi conductoare

sau cabluri electrice defecte sau ne-
izolate corespunzător faţă de mate-
rialele combustibile; nu trageţi de
cablu pentru debranşarea unui aparat
electric de la sursa de energie. acesta
se poate deteriora, devenind o sursă
de incendiu; evitaţi folosirea prizelor
multiple, în special a celor de calitate
îndoielnică, adeseori suprasolicitate,
acestea se supraîncălzesc şi există ris-

cul producerii unui incendiu. în
cazul unui scurtcircuit, acestea nu se
mai pot topi, ducând la încălzirea
puternică a cablului de alimentare
sau a prizei, creând condiţii favora-
bile declanşării unui incendiu”, se
arată într-un comunicat de presă
remis de inspectoratul Judeţean pen-
tru situaţii de Urgenţă satu mare. 

Ciprian Bâtea

Un noU dezastrU în indUstria carmangeriei

Abator cuprins de flăcări în Satu Mare
8Pompierii sătmăreni au precizat că sursa incendiului este tot un scurtcircuit, la fel ca şi în cazul incendiilor de la ferma de porci din Livada 
şi la ferma de pui din sanislău 
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Cămătarul Nicolae Bogdan, nemulțumit 
că este judecat sub control judiciar
8Acesta este judecat pentru săvârşirea infracţiunii de lovituri cauzatoare de moarte, după ce şi-a ucis în bătaie soţia 

Interlopul sătmărean Nicolae
Bogdan, care şi-a omorât soţia
în bătaie, este nemulţumit de

faptul că este judecat sub control
judiciar în procesul în care este
acuzat de săvârşirea infracţiunii de
lovituri cauzatoare de moarte. Te-
mutul cămătar a fost trimis în jude-
cată în luna decembrie 2014.

Eliberat din arest 
în aprilie 2014

Nicolae Bogdan a fost are-
stat preventiv în noiembrie 2013,
după ce soţia sa a decedat ca urmare
a bătăii administrate de acesta. Man-
datul a fost prelungit succesiv de mai
multe ori.  În data de 25 aprilie
2014, Tribunalul Satu Mare i-a
admis cererea, înlocuind măsura
arestului preventiv cu măsura con-
trolului judiciar pe cauţiune. Nico-
lae Bogdan a fost trimis în judecată
în luna decembrie a anului trecut
fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii
de lovituri şi vătămări cauzatoare de
moarte.

Contestaţia lui Nicolae
Bogdan împotriva deciziei
judecătorilor Tribunalului Satu
Mare de a-l scoate de sub control ju-
diciar va fi analizată de magistrații
Curții de Apel Oradea. Primul ter-
men a fost stabilit pentru data de 9

martie. Bogdan a atacat decizia Tri-
bunalului Satu Mare în data de 10
februarie 2015.

Bătaie soră cu moartea
La sfârşitul lunii noiembrie

2013, Nicolae Bogdan şi-a
omorât soţia în bătaie. Femeia a
fost găsită de nora ei,
inconştientă pe scara casei lor,
fiind dusă la Spitalul Judeţean
Satu Mare şi apoi la Baia Mare,
unde femeia a decedat după patru

zile de agonie. Dacă autorităţile
statului ar fi fost mai ferme cu
cămătarul Nicolae Bogdan,
cercetându-l în stare de arest,
tragedia ar fi putut fi evitată, iar
soţia acestuia ar trăi în contin-
uare. Acesta a fost arestat în oc-

tombrie pentru cămătărie şi
şantaj, fiind apoi eliberat de
magistraţii Tribunalului Satu
Mare. La doar câteva zile de la
punerea în libertate a lui Nicolae
Bogdan, acesta şi-a ucis nevasta
în bătaie. 

SZASZ LORAND

DORINŢĂ. Cămătarul Bogdan vrea libertate totală înainte de condamnare

Prins la volan fără permis 
de conducere

Poliţiştii din Căuaş  au depi-
stat în trafic pe DN 1F, în localitatea
Căuaş , un autoturism marca Ssang-
yong, la volanul căruia se afla Sebast-
ian V. , în vârstă de 27 de ani, care a
prezentat un permis de conducere
emis de autorităţile din Ucraina. În
urma verificărilor efectuate pentru va-
liditatea permisului de conducere, s-a
stabilit  că  pe numele tânărului nu a

fost emis niciun  permis de conducere.
În acest caz s-a întocmit dosar penal şi
se efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunilor de conducerea
pe drumurile publice a unui autove-
hicul de către o persoană care nu
deţine permis de conducere şi uz de
fals.  Persoana este cercetată în stare de
libertate. 

Robert Marcus

Sătmărenii care şi-au stabilit
domiciliul într-o altă ţară din comuni-
tatea europeană au posibilitatea de a
primi pensia cuvenită în România în
ţara în care s-au stabilit. În această si-
tuaţie se află peste 1.600 de sătmăreni,
potrivit directorului Casei Judeţene de
Pensii Satu Mare, Eugenia Sabou. Pen-
tru ca plata pensiei să nu fie sistată, be-
neficiarul trebuie să trimită anual la
Casa Judeţeană de Pensii “certificatul
de viaţă” prin care să ateste că mai este
încă în viaţă.

Pensia din România, 
livrată într-un cont

Pentru ca pensia pe care un
beneficiar ar trebui să o primească în
România să fie livrată în ţara în care
acesta şi-a stabilit domiciliul, solicitan-
tul trebuie să depună o cerere în acest
sens la sediul Casei Judeţene de Pensii
Satu Mare. “În acest caz, deciziile sunt
stabilite de către funcţionarii instituţiei
noastre şi sunt transmise atât titularului
cât şi casei de pensii din zona în care
acesta îşi are domiciliul în străinătate.
Plata se poate face în străinătate, în
cont bancar, în moneda ţării respective
la cursul de schimb prezentat la data
respectivă de Banca Naţională a Româ-
niei. Deşi are domiciliul în străinătate,
beneficiarul pensiei poate solicita ca
aceasta să-i fie livrată într-un cont din
România, dar astfel de cazuri sunt mult
mai rare”, a declarat Eugenia Sabou.

Potrivit directorului CJP
Satu Mare, peste 1.600 de sătmăreni
stabiliţi în străinătate primesc pensiile
în ţara în care-şi au domiciliul. “În fie-
care an, însă, în luna octombrie, bene-
ficiarul trebuie să trimită Casei
Judeţene de Pensii acel “certificat de
viaţă” prin care se atestă faptul că mai
este încă în viaţă. În cazul în care nu am
primit acest certificat, începând din
luna februarie, plata pensiei în străină-
tate este sistată. În luna februarie a aces-
tui an am sistat plata a 282 de pensii din
acest motiv”, a mai spus Eugenia Sabou.

Pensii din străinătate 
pentru sătmăreni

Directorul CJP Satu Mare a
mai precizat că şi persoanele care au lu-
crat în străinătate pot să primească pen-
sie de la statul respectiv pentru anii
lucrați acolo, dacă perioada lucrată este
mai mare de un an şi dacă sunt îndepli-

nite condițiile de pensionare din statul
în care omul îşi depune dosarul de pen-
sie.  “Solicitantul care a lucrat în stră-
inătate depune dosarul la Casa
Județeană de Pensii şi completează un
formular cu anii lucrați în străinătate.
Instituția se ocupă de corespondența
cu statul respectiv pentru a afla toate
datele, fapt ce face ca un astfel de dosar
de pensie comunitară sădureze mult mai
mult decât un dosar de pensionare cla-
sică”, a mai precizat Eugenia Sabou.

În cazul în care persoana care a
muncit în străinătate se mută în statul res-
pectiv, atunci acolo depune şi dosarul de
pensionare şi va primi bani de la acel stat
pentru perioada lucrată acolo, şi bani de
la statul român pentru perioada lucrată în
România. 

România are încheiate con-
venţii în acest sens cu toate statele Uni-
unii Europene precum şi cu Canada,
Moldova, Turcia, Coreea de Sud şi Israel. 

Florin Dura

Peste 1.600 de sătmăreni îşi primesc pensiile 
în străinătate
8Aceştia trimit anual la Casa Judeţeană de Pensii “certificatul de viaţă”, altfel plata
pensiei este sistată

Primăria Satu Mare şi
Black & White – Angels Dance
Studio în colaborare cu Centrul
Cultural G.M. Zamfirescu
oreganizează, în acestă lună, Cupa
Școlarilor la Street Dance. Eveni-
mentul va avea loc în data de 14
martie 2015, începând cu ora 14:00,
la Casa de Cultură a Sindicatelor

Satu Mare.
Juriul este format din Kidu

Soul Vibe ( Bistrița – ReBorn),
Cosma Levi Lennon ( Oradea –
The Wings Of ), Andras Orosz
(Budapesta – R3D ONE). Invitați
speciali la acest eveniment sunt Es-
tinca ( Stinky) & 2 Shoe Dj Poison.

Bogdan Tulbure

Cupa Școlarilor la Street Dance

Filarmonica “Dinu
Lipatti” din Satu Mare va găzdui
mâine, cu începere de la ora
13.30, etapa judeţeană a concur-
sului de interpretare la pian inti-
tulat “Prietenii Muzicii”. La acest

concurs şi-au anunţat participarea
40 de mici virtuozi. Cei mai buni
dintre aceştia vor fi premiaţi, fes-
tivitatea urmând să aibă loc în
aceeaşi zi, în jurul orei 16.00. 

Bogdan Tulbure

Concurs județean de pian
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Premierul Ponta i-a soli-
citat ministrului Justiţiei, Robert
Cazanciuc, să continue discuţiile
cu Consiliul Suprem al Magistra-
turii (CSM) şi Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (ICCJ) pentru
a găsi o soluţie ca Autoritatea Na-
ţională pentru Restituirea Pro-
prietăţilor (ANRP) să îşi continue
activitatea. “Vă rog să continuaţi
discuţiile cu CSM, Înalta Curte,
cu Autoritatea pentru Restituirea
Proprietăţilor, ca să găsim soluţia
de funcţionare în continuare a au-
torităţii, în condiţiile în care,
după toate relele din anii 2010,
2011, 2012, acum e bine că au

făcut curăţenie şi că aplică nişte
proceduri prin care să nu mai
apară situaţiile ilegale de atunci”,
i-a spus Ponta ministrului, mier-
curi, la începutul şedinţei săptă-
mânale a Guvernului, în faţa
presei.

Luni, preşedintele Auto-
rităţii Naţionale pentru Restitui-
rea Proprietăţilor, George Băeşu,
a declarat că i-a înaintat premie-
rului Victor Ponta un memoriu în
care reclamă că instituţia este obli-
gată la amenzi pentru neplata în
termen a titlurilor de despăgubire,
însoţit de demisia sa şi a celor doi
vicepreşedinţi

Ponta cere ministrului Justiţiei să găsească 
o soluţie pentru ANRP

MB EUROPA BROKER 
DE ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 4
(parter)

E-mail: office@mbeuropa.ro
Telefon: 0261.710.470,
0744.288.530, 0744.393.211

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro

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!

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 po-
lyester, uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste -
pret total: 3.714,50 lei: Sedinte de vanzare la data de 20.02.2015 si 27.02.2015, ora
12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru
autovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilin-
dri, supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu
imprimanta si autofurgoneta Dacia Papuc, la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de
vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;
debitor SC Ori Transport SRL: mijloc de transport Ford Trasit fabricat in anul
1986 – 1.125 lei; Sedinte de vanzare la data de 20.02.2015, 27.02.2015 si
06.03.2015 ora 13:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de imbracam-
inte, incaltaminte, accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial in su-
prafata 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 termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti
finisati in vopsea lavabila, fara crapaturi 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 elec-
trica, retea de apa si canal si gaz. Pretul de vanzare este de 72.930 euro; Sedintele
de vanzare vor avea loc la data de la data de 20.02.2015, 27.02.2015 si 06.03.2015
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. Proprietatea 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. Ferestrele sunt din PVC cu geam termoizolant
in bucatarie si in doua camere si din lemn simplu in cea de-a treia camera, usi inte-
rioare 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 12.000 euro. Sedintele de vanzare vor avea loc la data de
20.02.2015, 27.02.2015 si 06.03.2015 ora 15:00.
Debitor SC Rometex Styl SRL, Autoutilitara Dacia 1307 – 652,50 lei, Autoturism
Nissan Bluebird – 313,50 lei si echipament de calcul - 300 lei. Sedintele de vanzare
a acestor bunuri vor avea loc la data de 20.02.2015, 27.02.2015 si 06.03.2015 ora
10:00.
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. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita un
avans de 10% din valoarea de strigare.
Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
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Dan Diaconescu a fost
condamnat definitiv,
miercuri, de Curtea de Apel

Bucureşti, la cinci ani şi şase luni de
închisoare cu executare, pentru
şantajarea lui Ion Moţ, fost primar
al comunei arădene Zărand, precum
şi a omului de afaceri Paul Petru
Ţârdea. Dan Diaconescu a fost
ridicat de poliţişti de la locuinţa sa şi
dus la Penitenciarul Rahova,
fondatorul OTV declarând că i-au
închis televiziunile, partidul, iar
acum îl închid şi pe el.

Dan Diaconescu a fost
ridicat de poliţişti, miercuri, de la
locuinţa sa şi a fost dus la
Penitenciarul Rahova, după ce a fost
condamnat definitiv la cinci ani şi şase
luni de închisoare cu executare,
fondatorul OTV declarând că i-au
închis televiziunile, partidul, iar acum
îl închid şi pe el. “Cred că niciun
român nu mai are acum încredere în
justiţie. Mi-au închis televiziunile, mi-
au închis partidul, acum mă închid pe
mine”, a spus Dan Diaconescu, după
ce a fost scos, cu cătuşe la mâini, din
locuinaţă sa din cartierul Primăverii.
Diaconescu a mai spus că, pentru
prima dată, va fi “întreţinut de
telespectatori”, adăugând că nu şi-ar fi
dorit acest lucru.

În acelaşi dosar a fost
condamnat şi Doru Pârv, fost
realizator de programe la OTV, la o
pedeapsă de patru ani de închisoare
cu executare, el neavând dreptul de
a desfăşura vreo activitate în presa
scrisă sau audio-video, pe o perioadă

de cinci ani după ce iese din
închisoare. Completul de la Curtea
de Apel Bucureşti a decis, în acelaşi
caz, şi condamnarea lui Ghezea
Mitruş, fost realizator de programe
la OTV, la doi ani şi şase luni de
închisoare cu execurtare, jurnalistul
neavând voie să mai participe la vreo
activitate în presă, pentru cinci ani,
după executarea pedepsei principale.

Procurorii au arătat, în

rechizitoriu, că în perioada mai-
septembrie 2009, Dan Diaconescu
l-ar fi ameninţat în mod repetat, atât
în mod direct, în cadrul emisiunii
“Dan Diaconescu Direct” din 21
iulie 2009, difuzată de postul de
televiziune OTV, cât şi indirect,
prin intermediul lui Dorel Pârv, pe
primarul comunei arădene Zărand,
Ion Moţ, pentru a-l determina să le
dea suma totală de 200.000 de euro.

Dan Diaconescu, condamnat
definitiv la cinci ani şi şase luni
de închisoare

Felix Tătaru, consultant în
campaniile electorale ale lui Klaus
Iohannis şi Traian Băsescu, a venit,
miercuri, la Direcţia Naţională An-
ticorupţie (DNA), pentru a fi au-
diat ca martor în dosarul “Gala
Bute”. Tătaru a declarat, după au-
diere, că a dat o declaraţie în care a

vorbit despre contractele încheiate
de firma sa, precizând că nu era
treaba lui cum ajungeau banii la
PDL şi că el nu avea de ce să ia mită,
pentru că nu a avut funcţie publică.

Directorul agenţiei de pu-
blicitate GMP, Felix Tătaru, con-
sultant în campaniile electorale ale

lui Klaus Iohannis şi Traian Bă-
sescu, a spus că firma sa a încasat
bani din contracte doar în cont.
Felix Tătaru a precizat că aceste
contracte au fost deja controlate de
Direcţia Naţională Anticorupţie
(DNA) şi că, probabil, vor mai
urma controale.

Consultantul lui Iohannis şi Băsescu, audiat la DNA
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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  

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

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

fost Mon Ami

Vă aşteptăm 
să îi oferiţi femeii

de lângă
dumneavoastră o

seară bine meritată

în care veselia,
mâancarea gustoasă
şi dansul sunt la ele

acasă. 

Petrecerea începe
de la ora 18:00 în

data de 07.03. 

Preţul meniului
65 lei/pers.

SC Piscicola Adrian SA
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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

www.gazetanord-vest.ro

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 

La fiecare bilet în valoare de minim 3
lei pentru pariurile sportive veţi primi 

CADOU Un bilet 
în vAlOAre De 2 lei

pentru loto internaţional,
bila magică sau curse de câini.

str. Nicolae Golescu nr. 4

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Cu ocazia zilei de 8 Martie 
Restaurant Aurora va invita 

sa petreceti o seara de neuitat 
Sambata, 07.03.2015
incepand cu orele 19:00,

in compania formatiei No Comment. 
Rezervari la 0730713552, 0261714946
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echipa de  judo de  la CSM
Satu Mare s-a reunit marţi
seara pentru prima dată în

formulă completă în acest an.

Băieţii antrenaţi de Vasile
Fuşle senior şi Marian halas sunt
hotărâţi să urce pe podium
sâmbătă la Naţionalele pe echipe ,
seniori ce vor avea loc la Satu Mare
în sala LPS.

La Satu Mare au ajuns şi
componenţii lotului naţional
legitimaţi la CSM Satu Mare. E
vorba de Cristian Bodârlău, Remus
Lazea şi Amado Lazea

„Mă simt foarte bine la
CSM Satu Mare şi îmi doresc mult
o medalie. Chiar mai strălucitoare
decât cea de bronz cucerită anul
trecut . Avem o echipă bună şi
putem spera la o calificare în finală”,
spune Cristian Bodârlău. Acesta a
avut un început promiţător de an.
“E importantă colaborarea cu
CSM chiar dacă mai mult sunt la
lotul naţional. Vreau să mă calific la
Olimpiada de la Rio şi să reprezint
clubul sătmărean acolo”, a mai spus
Bodârlău. 

“Sperăm să facem o figură
frumoasă la acest campionat, să
reuşim să ne clasăm între primele
trei echipe. E un moment deosebit
pentru judo-ul sătmărean.
Organizăm în premieră la Satu
Mare un campionat naţional de se-
niori şi îmi doresc ca totul să iasă
perfect mai ales că toată conduc-
erea federaţiei va veni la concurs” a

spus antrenorul Vasile Fuşle senior
care a ţinut să mulţumească
Primăriei Satu Mare şi celor de la
Apaserv pentru sprijinul acordat
acestei competiţii.

Remus Lazea , compo-
nent şi el al lotului naţional
promite spectacol la Naţionalele
de sâmbătă . Acesta vine după un
excelent loc cinci la Cupa
Mondială de la Varşovia , clasare ce
i-au adus şi puncte importante în
clasamentul Federaţiei
Internaţionale. Cel care contează
pentru calificarea la Jocurile
Olimpice. 

La antrenamentul de
marţi seara Cristian Şereş le-a dat
ceva emoţii antrenorilor. Acesta s-

a accidentat la spate în primele
minute ale antrenamentului şi a
fost menajat. 

O surpriză plăcută au
avut-o marţi seara judoka
sătmăreni. La sală a venit pentru o
pregătire comună şi fostul cam-
pion sătmărean, Lucian Preda.
Acesta e stabilit de ani buni în Ger-
mania şi antrenează acolo la un
club din Freiburg. Iar în această
săptămână se află la Satu Mare
împreună cu unul dintre sportivii
săi la un stagiu comun de pregătire
cu judoka de la CS UNIO şi CSM
Satu Mare.

Echipa CSM-ului va fi
alcătuită din Cristian Şereş (Unio-
CSM) şi Amado Lazea la 66 kg,

Remus Lazea (73 kg), Marian
halas şi Florin Fuşle la 81 kg,
Vasile Fuşle şi Cristian Bodârlău la
90 kg, Ovidiu Pop şi Lorand
Samel (Unio-CSM) la +90 kg.
La această finală vor participa între
8 şi 10 echipe la masculin, respec-
tiv 6-7 echipe la feminin, aşadar
sala LPS se va umple de sportivi
consacraţi, medaliaţi la Mondiale
şi Europene.

Programul competiţiei
este următorul: vineri va avea loc
proba cântarului, iar sâmbătă de la
ora 9.00 se va da startul
competiţiei. Nu vor lipsi oaspeţi de
seamă, preşedintele FR de Judo
Doru Ioan Sapta sau secretarul
general Alexandru Bălgrădean.

Florin Mureşan

JUDO

În formulă completă!
8Judoka de la CSM Satu Mare, hotărâţi să ia o medalie la Naţionalele de sâmbătă
de la sala LPS

De Ziua Femeii, Olimpia
le oferă acces gratuit doamnelor şi
domnişoarelor la meciul „galben-
albaştrilor“ cu Metalul Reşiţa. În
plus oficalii grupării fanion vor
oferi flori tuturor spectatoarelor
ce vor veni la stadion Partida se va
disputa sâmbătă, 7 martie, de la
ora 11.00, pe stadionul „Olimpia“
din Satu Mare, în etapa a 18-a a
Ligii 2.

„Aşteptăm cât mai mulţi
spectatori la stadion , ne aşteaptă
un meci greu cu un adversar care a
ajuns la un singur punct de lider.

Le mulţumim fanilor care au fost
alături de echipă şi la Vâlcea, pre-
zenţa lor e foarte importantă pen-
tru băieţi la fiecare meci. Să
sperăm că vor veni sâmbătă şi
multe doamne şi domnişoare la
stadion, de ziua lor le pregătim câ-
teva surprize” spune preşedintele
FC Olimpia, Dan Băbuţ.

În primul meci oficial pe
2015 în Liga a II-a,  Olimpia a re-
mizat  în deplasare , 2-2 cu CSM
Râmnicu Vâlcea, după ce gazdele
au deschis scorul dintr-o poziţie
clară de offside.

Înaintea etapei de sâm-
bătă Olimpia ocupă locul şase în
seria Vest a Ligii a 2-a cu 20
puncte în vreme ce Metalul Reşiţa
e pe doi cu 32 puncte.

Altfel de ieri au revenit la
antrenament Sălăgeanu şi Bălău,
ambii refăcuţi după problemele
medicale avute în ultima perioadă.
Din păcate situaţia lui Adrian
Mărkuş e departe de a se rezolva.
Acesta a efecuat ieri un nou con-
trol RMN la tendon  şi aşteaptă
acum  verdictul medicilor !

Florin Mureşan

LIGA A 2-A
Intrare gratuită la Olimpia - metalul reşiţa pentru doamne şi domnişoare!

Liga 1 la fotbal

SezoNul 2014-2015

se vede la

mega Net &terasa megamega Net &terasa mega
Str. Păuleşti, nr. 11. Rezervări la telefon: 0741.775.253

AmbIANţă pLăCUtă

Vă aşteptăm!
prIEtENI

CSM Satu Mare se poate
mândri cu faptul că este singurul
club din ţară care are doi reprezen-
tanţi la lotul naţional de popice ju-
niori (U 18). Este vorba despre
Marius Lucuţ şi Gabriel Sabău, pre-
gătiţi de antrenorul Gheorghe
Sabău. 

În week-end, sub organiza-
rea CSM-ului sătmărean are loc
etapa a şasea şi totodată penultima
a primei faze a Campionatului Na-
ţional de popice tineret care va avea
loc însă la tg. Mureş. Indiferent de

rezultat, echipa CSM-ului este cali-
ficată la turneul final.

Iar după această etapă, cei
doi sportivi vor rămâne la lotul de
juniori 1, unde pe 14 şi 15 martie,
tot la tg. Mureş România va juca
meciuri de pregătire cu Serbia, în
vederea Campionatelor Mondiale
de la Spickendorf, Germania, din
luna mai. 

Dacă vor evolua bine în
week-end şi în partidele cu Serbia,
Lucuţ şi Sabău au şanse mari să facă
parte din lotul pentru Mondial.

CSM SAtU MARE
Doi popicari la lotul de juniori

Având în vedere că sezo-
nul regulat de baschet feminin s-
a încheiat, au apărut şi statisticile
în ceea ce priveşte jucătoarele la
diferite categorii. Deşi nu  mai e
de mult o echipă de temut, totuşi,
CSM Satu Mare are două jucă-
toare în aceste topuri.

Este vorba de Ashley
Adams, care a evoluat doar 15 jo-
curi la Satu Mare dar evoluţiile
sale de atunci o menţin încă între

primele jucătoare şi Eniko Laza.
Americanca Adams se

află pe doi la “capace“ puse, cu o
medie de 1,5 pe meci şi un total
de 22, fiind devansată doar de
Khadijah Whittington, şi ea fostă
componentă a CSM-ului. Adams
se află pe locul trei şi la capitolul
recuperări defensive, cu 104 astfel
de intervenţii şi o medie de 6,9 pe
meci.

Iar Eniko Laza se află pe

locul doi în ceea ce priveşte pro-
centajul aruncărilor libere, cu o
medie de 81,6%. Conducătorul
nostru de joc a reuşit să marcheze
93 din cele 114 aruncări de care a
beneficiat.

Vă reamintim că echipa
de baschet va juca pe 19, 22 şi 25
martie, dacă va mai fi nevoie cu
Rapid Bucureşti în play-outul
Ligii Naţionale.

Dani C.

BASChEt
Eniko Laza şi Ashley Adams, în topurile
Ligii Naţionale

Il Calcio face selecţie
la fotbal
Il Calcio Satu Mare organizează
selecţie la fotbal la grupa de
vârstă 2008-2009. Informaţii
suplimentare la 0746.204.516 –
antrenor Robert Abrudan.

CS Unio face 
înscrieri la box
CS Unio Satu Mare face în-
scrieri la box pentru fete şi
băieţi născuţi între anii 2001 şi
2004 la sala de sport Ecaterina
Both din strada Ady Endre nr.
15, de luni până joi între orele
15.30-18.00 la antrenorul Iosif
Sandor. Nu se percepe taxă pen-
tru antrenamente.

Examene pentru 
arbitrii din judeţ
Asociaţia Judeţeană de Fotbal,
prin Comisia Judeţeană de Ar-
bitri organizează azi, orele
17.00, la C.N. D-na Stanca ex-
amenul pentru arbitri stagiari,
categoria 1 şi categoria 2.
Persoană de contact Ovidiu
Mazilu, telefon 0746.219.544.
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HANDBAl

Poli II Timişoara, în “vizită“ 
la Satu Mare

Prima partidă din etapa a
17-a a Diviziei a la handbal
se dispută astăzi, de la ora

14.00, în sala ecaterina Both.
Csm satu mare înfruntă ocu-
panta locului 11, Poli timişoara.
oaspeţii sosesc în ziua meciului la
satu mare, fără speranţe prea
mari la victorie.

CSM-ul este pe val, ocupă
poziţia a treia, loc care duce la baraj,
iar cu puţină şansă poate urma chiar
şi pe locul doi.

Aşadar, meciul programat
iniţial sâmbătă se va juca azi pentru
că în week-end sala din Satu Mare
găzduieşte Campionatul Naţional
de judo seniori echipe. Referitor la
întâlnirea cu Poli, Santeiu e acci-
dentat, Olah are încă degetul frac-
turat imobilizat, iar jurj nerefăcut
complet.

jocul dintre CSM şi Poli
este programat să înceapă la ora
14.00, la cererea expresă a oaspeţilor
şi va fi arbitrat de cuplul
maramureşean A. Gherman-A.
Moldovan. Un cuplu de arbitri de
care nu ne leagă amintiri tocmai

plăcute, iubitorii handbalului care
au fost prezenţi în sală la meciul cu
HC Reşiţa cunosc acest aspect.

Se joacă în etapa a 17-a:
Vineri
U Cluj – HCM Sighişoara
Sâmbătă

Potaissa II Turda – Academia
Minaur
HC Reşiţa – Unit Alba Iulia
U Craiova – HCM Făgăraş
CSM Oradea – Rom Cri Braşov
Marţi
Naţional Sighişoara – HC Sibiu

Daniel Chiorean

A doua ediţie a Cupei Măr-
ţişorul la handbal fete va avea loc
sâmbătă la sala de sport a Şcolii ge-
nerale Avram Iancu din Satu Mare.

Organizatorii, cei de la CS
Atletik au invitat la acest turneu
echipe de minihandbal la categoriile
8-10 ani şi 11-12 ani. Competiţia va
începe la ora 9.30. 
Categoria 8-10 ani: ATleTIK II,
OlIMPUS NeGReSTI II,
CSeNGeR VKC, SC. GIM.
MOISIl CAReI
Categoria 11-12 ani: ATleTIK I,
OlIMPUS NeGReSTI I, SC.
GeN. FOIeNI, AS SPeRANTA
PISCOlT

HANDBAl COPII
CS Atletik organizează Cupa
Mărţişorul

Federația Internațională
de Hochei pe Gheață (IIHF) a
aniversat marți împlinirea a 140
de ani de la atestarea documen-
tară a primului meci de hochei
pe gheață desfășurat vreodată în
lume, relatează site-ul Federației
Române de specialitate. 

la data de 3 martie
1875, în Canada, la Montreal,
pe ''Victoria Skating Rink'',
formația McGill s-a impus cu
scorul de 2-1 în fața celor de la
Victoria, într-un meci pe care,
formal, IIHF l-a recunoscut în
2002 ca fiind primul desfășurat

vreodată, după un set de reguli
prestabilite și cu arbitraj neutru.

O bucată de lemn a ser-
vit pe post de puc, iar echipele
au fost formate din câte nouă ju-
cători fiecare. Meciul a avut o
durată de 60 de minute, iar regu-
lile după care s-a disputat, nu-
mite și ''regulile McGill'', au fost
redactate de către james George
Aylwin Craighton, cel care,
grație implicării sale în dezvolta-
rea jocului, în anii 1870, este su-
pranumit părintele hocheiului.

Vechiul patinoar Victo-
ria este situat la aproximativ 150

de metri de actuala locație a Bell
Centre, arena unde evoluează
Montreal Canadiens, în NHl. 

Din cauza pierderilor, în
1925 patinoarul a fost vândut,
iar noul proprietar i-a schimbat
destinația, transformându-l în
parcare. 

locul rămâne însă unul
încărcat de istorie, în 1894
desfășurându-se acolo primele
meciuri din play-off-ul NHl, iar
Cupa Stanley, trofeul donat de
lordul Stanley de Preston, a fost
oferită prima dată după o finală
la Victoria. 

ISTORIe
S-au împlinit 140 de ani de la primul meci de hochei pe gheață

Petrolul – Steaua azi,
în semifinalele Cupei
Fanii Petrolului promit spectacol în
meciul de Cupă din această seară con-
tra Stelei.  Fanii "lupilor galbeni" au
cumpărat toate biletele pentru acest
meci. Dacă la meciul din tur au asistat
13.700 de spectatori, acum vor fi în
tribune doar 7.500 din cauză că cele
două peluze vor fi închise, anunţă
ştiridesport.ro. Nici la acest meci fanii
Stelei nu vor face deplasarea, conflictul
dintre aceştia şi conducerea clubului
din Ghencea fiind menţinut din cauza
neînţelegerilor dintre clubul de fotbal
şi Clubul Sportiv al Armatei. Se
anunţă o atmosferă incendiară creată
de fanii ploieşteni, care lucrează la o
coregrafie cu care să-şi ironizeze rivalii.
De cealaltă parte Steaua vine cu or-
goliul rănit după două etape din retur
în care băieţii lui Gâlcă au fost învişi de
Rapid şi au făcut un egal la Craiova.
Meciul începe la ora 21.30 şi poate fi
urmărit în direct la PRO TV.

Dorinel Munteanu,
noul tehnician al 
Astrei
Dorinel Munteanu va fi noul antrenor
al Astrei. echipa din Giurgiu s-a
despărţit luni de Oleg Protasov,
antrenor care a pregătit formaţia în ul-
timele şase luni, dar a găsit rapid un în-
locuitor. Dorinel Munteanu a
confirmat că a ajuns la o înţelegere cu
Astra şi va semna un contract valabil
până la finalul sezonului, cu opţiune de
prelungire. "Da, este adevărat, m-am
înţeles verbal cu domnul Niculae pen-
tru un contract. Voi semna întâi pe 3
luni şi în funcţie de rezultate vom
vedea dacă prelungim la vară. Chiar
acum sunt în maşină, mă îndrept spre
Giurgiu", a declarat Dorinel Munteanu
pentru DigiSport. Dorinel Munteanu
a mai antrenat în liga 1 pe CFR Cluj,
Steaua, Dinamo, Universitatea Cluj,
Oţelul şi Dinamo. Ultima dată,
Munteanu a antrenat în Azerbaijdan,
pe FC Qabala. Dorinel Munteanu va
fi al treilea tehnician care stă pe banca
Astrei în acest sezon după Daniel Isăilă
şi Oleg Protasov.O veste bună a venit zi-

lele acestea din partea Federaţiei
Române de Volei. Turneul semifi-
nal al Campionatului Naţional de
volei junioare se va desfăşura la
Satu Mare. În toată ţara se vor
desfăşura în total patru astfel de
turnee, premergătoare celui final.

Sala ecaterina Both va
găzdui această competiţie în pe-
rioada 18-22 martie, la care vor
participa echipele din Botoşani,
Suceava, Piteşti, Blaj, Timişoara şi
bineînţeles junioarele de la CSM
Satu Mare pregătite de antrenorul
Adrian Pricop.

echipa sătmăreană por-

neşte clar ca şi favorită la califi-
care, primele două clasate urmând
să îşi câştige dreptul de a fi pre-
zente la faza finală care va număra
opt echipe, iar aceasta se va desfă-
şura pe teren neutru.

“Am primit o veste bună
şi mă bucur că un turneu semifi-
nal se va desfăşura la Satu Mare.
Avem şanse mari de a ne califica
mai departe şi a accede la turneul
final. Ne vom bate cu centrul de
excelenţă de la Blaj, aşa că se
anunţă meciuri interesante“, a
completat antrenorul Adrian Pri-
cop.

Dani C.

VOleI jUNIOARe
Turneul semifinal 
la Satu Mare

Clasament
1.Resita 16 16 0 0 578-377 48
2.Oradea 16 13 0 3 534-417 39
3.satu mare 16 12 0 4 534-419 36
4.U Cluj 16 10 2 4 503-472 31
5.Fagaras 16 11 0 5 442-396 30
6.Craiova 16 10 0 6 485-476 30
7.HC Sibiu 16 9 0 7 467-425 27
8.Academia 16 7 1 8 397-421 22
9.National 16 5 1 10 431-481 16
10.Brasov 16 4 2 10 427-476 14
11.Timisoara 16 5 0 11 442-504 14
12.Sighisoara 16 4 1 11 475-564 13
13.Alba Iulia 16 1 1 14 303-444 0
14.Turda II 16 0 2 14 73-219 -11



SOCIETĂŢI

l DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NA-
POCA prin ADMINISTRATIA JUDE-
TEANA A FINANTELOR PUBLICE SATU
MARE,SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL
CAREI ,  cu sediul in Carei, str.Cart.Republicii,
nr.20, vinde la  licitatie publica in data de
20.03.2015, ora 12, bunuri mobile constand in:
Renault trafic,Vitrina frigorifica , bunuri proprie-
tate a debitorului SC ASUL ALB SRL ,CUI
28241580 .Informatii suplimentare pot fi obti-
nute la sediul Serviciul Fiscal Municipal Carei,
Cart.Republicii, nr.20, camera 16 , telefon
0261864042, interior105, sau accesand pagina de
internet a ANAF, www.anaf.ro-anunturi-vanzarea
prin licitatie a bunurilor sechestrate.

ANUNŢURI DE MEDIU

l Crainic Vasile Marian in calitate de titular
anunta publicul interesat asupra declansarii etapei
de incadrare, conform HD 1076/2004, in vederea
obtinerii avizului de mediu pentru: “Casa de
locuit cu spatii comerciale la parter(partial) P+1,
Tasnad, str.Nicolae Balcescu, nr.28”.Prima versi-
une a planului poate fi consultata la sediul titu-
larului din Tasnad, str.Nicolae Balcescu, nr.28 in
zilele de luni-joi intre orele 10-12 si la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare,
str.Mircea cel Batran nr.8B, luni-joi intre orele 8-
16.30, vineri intre orele 8-14, din data de
05.03.2015.Publicul interesat poate transmite, in
scris, comentarii si sugestii, pana la data de
24.03.2015 la Sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran
nr.8B, cod 440012, fax 733500, e-
mail:office@apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU  

l Sc Bosque Srl ofera locuri de munca in Ger-
mania la ingrijire batrani si in domeniul hotelier
(camerista si ajutor in bucatarie). Se cauta persoane
care vorbesc limba germana la nivel conversa-
tional; experienta reprezinta un avantaj. Se ofera
conditii legale de munca, cazare si masa. Salarii in-
cepand cu 1000,—euro net. NU SE PERCEP
COMISIOANE!!! Detalii la 0733978860 si
management.bosque@gmail.com 
l Societate Comerciala angajeaza femeie pen-
tru curatenie.Tel 0742.943.077  
l Caut menajera din Satu Mare ,pentru un
domn cu grad de invaliditate.Cerinte varsta pana
la 55 ani,timp liber disponibil,de preferinta fara
obligatii familiale avantaj daca locuieste in zona
14 Mai.Program zilnic 08.00-17.00,ofer salar 800
lei fara carte de munca.Tel: 0740.370.598 sau
0770.889.153 
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Agentie de Pariuri Sportive Angajeaza perso-
nal Negresti Oas.Tel : 0731.380.104 

CERERI DE SERVICIU

l Barbat 54 ani sofer categ.B,C,E caut de lucru
si accept orice oferta daca este posibil cu cazare Tel
: 0753.825.165 
l Sofer experimentat, inclusiv in U.E., permis
de conducere categoria B si in curs C, D, E, caut
angajator. Telefon 0742193630
l Ingrjesc batrani sau copil Tel : 0745.416.027  
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, 44 ani, de la tara, cu scoala si situatie
buna, caut femeia potrivita de 35-44 de ani. Tele-
fon 0768845004
l Caut domn serios, in varsta de pana la 65 de
ani pentru prietenie. Tel 0757545413
l Caut domn serios in varsta de pana la 60 de
ani. 0771316324
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.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-Ger-
mania-Romania, la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon: 0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Te-
lefon 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.
Telefon 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,
devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clientu-
lui. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon: 0740-
458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avantajoase.
Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pălincă
la comanda clientului, de orice dimensiuni de la
1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domiciliul
clientului. Telefon 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!!! 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Te-
lefoane  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, coper-
tine 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. Telefon: 0744-
804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Te-
lefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri. Tele-
fon 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, ru-
tere, imprimante, scanere şi la domiciliu. Telefon
0771-241880.

TERENURI

l Vand casa pe strada Toamnei. Informatii la
telefon 0770542551
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m cu
anexe, aproape de Satu Mare. Pret negociabil. Tel
0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu documen-
tatie si autorizatie de constructie, mediu, pompieri,
pentru o fabrica de procesare a legumelor si fruc-
telor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan in
Satu Mare 15/20 ; 30/20 profunzime;zona Dara-
Diana,1200 euro/ar neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel Dana.
Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras deschidere
180 m.Tel 0755.785.175  
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-canali-
zare, 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. Amatu-
lui  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, supra-
fata 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 
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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.

Angajez lacatus, finisor confectii metalice. Tel.
0746.149.483

Angajez operator CNC cu experienta pentru
masina de taiat plasma sau tineri cu experienta
in operare PC pentru calificare la locul de
munca. Tel. 0746.149.483

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

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

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
Tel:0746.817.662

Fabrica germana de productie tricotaje 
prezenta in Satu Mare de peste 15 ani

Angajeaza pentru departamentul de mostre
Muncitori faza triplock cu experienta

Salarizare exceptionala + prime lunare 
+ tichete de masa de doua ori pe luna.

Transportul este asigurat de catre firma.
Relatii la tel: 0261839988 sau 0732136621, sau la sediu pe str. Careiului nr. 164
C.V. sau scrisoare de intentie la fax. 0261839989 sau email
offensive@offensive.ro

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 racor-
dare apa si curent in zona linistita. Merita
vazut la un pret foarte bun Inf. tel :
0753.137.060  
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Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canali-
zare 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 to-
tala construita de 1.652 mp si teren aferent
in localitatea Ambud, Paulesti
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
Imobil de natura spatiu administrative,
garaj si teren aferent situat in Carei CF
105588 ,105590, 105589, 102657 str
Caplenilor nr 22 jud SM, proprietatea so-
cietatii DOMINIUM SRL, la pretul de
320.000 lei +TVA

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 asocia-
tie 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 aproxima-
tiv la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,  cur-
rent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis,
in vecinatate de centrul logistic AQUILA,
judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul
Careiului in imediata apropiere de 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 lichi-
datorului judiciar din  str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare,
in data de 06.03.2015 SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC FOX COM SRL 08:30,
SC NETTUNO SRL 09:00 am,SC DO-
MINIUM SRL 09.00 am,  SC LORD
LAND SRL  09.30 am, S.C. AGRO-
MEC PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC
NIVA IMPEX S.R.L 10:30 a.m., , SC
MIDICONS SRL 11:30 pm, SC DO-
MARIS COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în cali-
tate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei
SC PANNATEK SRL in data de
06.03.2015 ora 11:00 lista bunurilor
mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii
si vanzari bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar
scoate la vanzare prin licitatie publica bu-
nurile debitoarei: 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 06.03.2015  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,
decomandat, finisat, suprafata utila 80 mp,
et.4, blocul are acoperis tip casa, parcare.
Tel inf. 0740.235.728

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

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

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

l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul 28.000
euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa mica
de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret 16000
euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada
Victoriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari 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 documen-
taţie 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.

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, cu-
rent) 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, se-
midecomandat, 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.
Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55 mp,
et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semide-
comandat, 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 19.000 euro. str. Aleea Humuleşti,
nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 mi-
nute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi
Programul “Prima Casă”, fără intermediari. Infor-
maţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, aco-
periş izolat, finisat, centrală termică, geamuri ter-
mopan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decomandate,
din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu Pop, bl.
45. Telefon 0722-872270 sau 0771-566269. Preţ
23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament 3 camere, et.4, micro 15,
renovat recent, 27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul Ca-
reiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane mari, beci,
parcare, gol, imediat ocupabil. Tel.0361805409,
0748922050

l Vand apartament 3 camere langa scoala si gra-
dinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-dul Mun-
cii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal Stang
Somes, bLT3, ap.41. Telefon 0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro 17 etaj
4 Tel :0744.646.152  
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 Ca-
reiului 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

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Carpati 2,
garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei et.6(din
8) partial mobilat,termopane,centrala proprie,usa
antiefractie 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

VÂNZĂRI CASE

l Vand urgent imobil S+P+E+M situat in Satu
Mare pe str.Toamnei.Pret 96.000 euro negociabil
tel: 0723.871.413 
l Vand casa  tip villa situata intro zona
linistita,constructie noua,teren,gradina,helesteu
pesti etc.sau schimb cu spatiu comercial.Valoarea
de schimb 115.000 euro Inf.0744.650.929  
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari central, bună
si pentru constructie. 0745.416.027 
l Vand casa duplex , moderna in Satu Mare cu
curte , garaj, gradina, bucatarie de vara toate la 75
mii euro negociabil in cartierul 14 mai merita va-
zuta.Tel 0722.612.033  
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 bu-
catarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de gradina, pret
93.000 euro negociabil negociabil sau jumatate din
proprietate 41.500 euro negociabil. 0741120883
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
7 ari livadă cu casă 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 la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş, în
zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă, cu
mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă mare,
sus două camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană din lemn
cu mansardă, blacon jos şi zidită în interior, cămară
de lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000
euro şi legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m
front sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie,
toate împreună sau pe bucăţi sau la schimb cu
apartament sau alte variante. Telefon 0745-
049715.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV, luxos.
Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul I.
Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV, re-
novat 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. Tele-
fon: 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 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
camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, supra-
faţă 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.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei, zonă
ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, etajul III,
nedecomandat - stare foarte bună. Dotări: un boi-
ler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon: 0742-
312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren aproape de Satu Mare, pret ne-
gociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel 0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis 4900mp pe
strada Satmarel 300m stanga de la drumul Ca-
reiului 14500 euro neg.Tel: 0751.750.481
l Schimb casa mare+anexe gospodaresti in
com.Beltiug, curte si ograda mare cu doua fronturi
la strada situata in zona targului, valoare de schimb
21.000 euro cu apartament in Satu Mare. Tel.
0744650929
l Vand casa mare+anexe gospodaresti,
com.Beltiug, curte si ograda mare cu doua fronturi
la strada, situata in zona targului.Pret 18.500 euro
negociabil. Tel 0770.889.153
l Vand loc de casa in Viile Satu Mare. Tel
0753809700
l Vand loc casa in Halmeu, 28 de arii cu 1000
euro aria. 0742481793
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

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 Ne-
greşti Oaş, Cart. Decebal. 0746752180.

Vând teren intravilan în Negreşti
Oaş, 50 ari, zona Luna, informaţii
la telefon 0756509303.  

Vând urgent apartament cu 2 ca-
mere în Negreşti Oaş mobilat şi
finisat, str. Victoriei, et. 1, cartier
Baltă. Telefon 0756509303



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 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.  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,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio 2004,benzina
motor 2L,Pret 3700 euro Tel :0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit basculabila,
din 1999 in stare foarte buna. Tel : 0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro 4.Recent
adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7 Diesel,Ford
Focus benzina  1,8 neimatriculate Tel
0748.796.701  
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, neinmatri-
culate, 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
l Vand Ford Galaxy diesel, recent adus în ţară,
climatronic etc.Tel. 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001 climatro-
nic, 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. Tele-
fon: 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

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter Wah-
ler, Cod: 71071D OE 642140146.Produsul este
nou şi poate fi folosit la Mercedes Sprinter, 3l, pro-
ducţie 2010. Telefon: 0754.625858.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand fan varsat.Tel : 0261.870.918 
l Vand aparat foto Nikon D90, Nikon D60,
camera video profesionala Panasonic AG-AC 8,
Panasonic MDH1, lampi, acumulatori, blituri,
obiectve. Tel.0755785175
l Vand garaj demontabil, placi beton, tabla on-
dulata, usi tabla. Pret 700 lei negociabil. Tel
0743775693
l Vand patut si carucior pentru  copii.Tel
0744.755.791
l Vand X-Box 360. Tel.0743894567
l Vand tigla veche. Tel 0745039506
l Vand urgent mobila veche furnir nuc  3000
lei neg; covor persan 200 lei; soba electrica cu cup-
tor 200 lei si 2 buc tablou Gobler 50lei/buc.Tel
0733.729.997 
l Vand roti iarna, genti tabla -aliaj Passat, Tou-
ran, Golf 4, Skoda, Bora, Audi, Bmw, Mercedes,
Logan  etc. Tel. 0748.796.701  
l Vand mobila pt camera de zi. Pret bun Tel :
0752.933.951  
l Vând tabletă nouă. 400 lei negociabil. 0742-
987140.
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 trapezoi-
dale.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, sufra-
gerii, 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 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 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 masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul reformat,
langa Gara. Tel 0745311585

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 36 oi turcane.Informatii tel :
0261.838.052  
l Vind curcan, gasca, bibilica si capra gestanta.
Telefon: 0744539315.
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrificat,
crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand tractoare Fiat, Case, International,
coase, discuri, agricole noi, prese balotat, sema-
natori, anvelope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
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 + se-
manatoare paioase 15 randuri toate in stare buna
de functionare. Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Te-
lefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Comuna Crucisor inchirieaza pasune pro-
prietate privata, detalii la sediul Primariei Cru-
cisor
l Dau in chirie garsoniera Ostrovului, 2A. tel
0742630314.
l Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica, mani-
chiura, pedichiura, masaj, solar, situat in Piata Ti-
tulescu- 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 Co-
anda, 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 + inter-
net. 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 rezo-
nabile. 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

CITATII

l Pârâtul POP GABRIEL CSABA, cu ul-
timul domicliu cunoscut conform fisei
RECOM, în SATU MARE,  Aleea JIULUI, Nr.
5, Bloc 48, Ap. 59, Judet Satu Mare, în calitate
de  administrator statutar al societătii, conform
actului constitutiv, având CNP:
1810427303953 este  citat cu mentiunea PER-
SONAL LA INTEROGATORIU  la  termenul
de judecată din data de  30.03.2015,  ora 09,00,
în sala 30 a Tribunalului  Satu Mare, în calitate
de pârât, în dosar nr. 4725/83/2013/a1 ,  în pro-
ces cu  LICHIDATORUL JUDICIAR Euro
Insolv SPRL al S.C. GAMBLING SRL., in
faliment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în
localitatea Sat Remetea Oaşului, Comuna Oraşu
Nou, Nr. 59B, Judet Satu Mare, având  C.U.I.
24529867, înregistrată  la  registrul comerţului
sub nr.  J30/1291/2008,  în acțiunea având ca
obiect angajarea răspunderii patrimoniale.
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Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

Mobila second hand ( coltare, canapele, mo-
bila, 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.

Vând maşină de cusut electrică VERITAS,
germană, nefolosită, preţ 350 lei, aparat foto
OLYMPUS (licenţă), nefolosit - 200 lei.
Telefon 0742-502958 sau 0261-712441
(după ora 18).

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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 – 76.130 euro 
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 336.821 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. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 41.310 euro + TVA
5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 40.370 euro + TVA
5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
25.650 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 20.280 euro + TVA
5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 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 Sap-
ata, jud. Arges - 8.865 euro
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 -
1.295.000 euro + TVA
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
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în suprafață
utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) şi clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negreşti Oaş, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare-
69.800 euro
Extindere constructie cu suprafata construita de
212 mp, suprafata utila 153,2 mp, structura de
rezistenta planseu si stalpi de beton armat peste
parter, zidarie din caramida, pardoseli din gresie, usi
PVC cu geam termopan, ferestre tip Velux, situata
pe str. Oradea, nr. 8, jud. Satu Mare - 3.892 euro +
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 aferent
de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp - 226.100
euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 174.785 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, atel-
ier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 134.497 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 de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, 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, proprietatea SC Esrom Tel SA – 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 –
11.721 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro
Extindere constructie cu sc de 212 mp, su 153,2
mp, situata pe str. Oradea, nr. 8, jud. Satu Mare -
3.892 euro + TVA

Auto :
Mercedes LKW, SM 13 GRI – 2.879 euro +
TVA
Mercedes Daimler, SM 30 GRI – 2.934 euro +
TVA
Peugeot Boxer 2.8 HDI, motorina, culoare alb,
an fabricatie 2003 – 1.400 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
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC
Elegance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa, utilaje pentru
confectii, 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 con-
fectii, auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbra-
caminte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) pro-
prietatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kine-
toterapie, 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 ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) 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 ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventor ) propri-
etatea 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
producerea 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 ) pro-
prietatea 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 IF
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
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

Vând GWM HOVER Luxury, 2.351
cmc, 126 CP, motor şi transmisie Mitsu-
bishi, benzină+GPL, an 2007, 115.000
km, aer condiţionat, climă, 4 geamuri elec-
trice, airbaguri, ABS, ESP, trapă, tapiţerie
piele, volan reglabil, închidere centralizată,
diferenţial blocabil, geamuri negre din fa-
brică, tracţiune 4x4 decuplabilă, proiec-
toare ceaţă, praguri aluminiu, jante aliaj,
bare portbagaj, oglinzi electrice, înscrisă
AUTOUTILITARĂ (taxe mici). TAXA
PLĂTITĂ ŞI NERECUPERATĂ. Ma-
şina este foarte bună din punct de vedere
tehnic şi estetic. Accept orice test autorizat.
Telefon: 0744-549671.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabrica-
ţie 2008. Telefon 0742913114

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro.
Informaţii la telefon 0751.879.087.
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport  
07:00 – Ceaiul de dimineaţă
(direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă
(direct)
09:00 – Program pentru copii,
Cartea Cărților, ep. 28
09:30 – Marile Oraşe, ep.. „Paris”
10:00 – Teleshopping
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Film pentru copii din seria
Gaşca din Sugar Creek: „Hoţul din
mlaştină”
14:00 – Art GrandMariage 2015
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Cu cărţile pe masă  (reluare)
17:00 – Avocat TV 

18:00 – Ora Adevărului (direct)
19:00 – Ora Adevărului – Ediţie
Specială
19:40 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor
21:45 – Film artistic: „Călăreţul
ambuland”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)
01:30 – Box Ooffice
02:00 – NVdem la TV! (reluare)
03:00 – Film artistic: „Călătorie în
viitor”
05:00 – Cu cărțile pe masă  (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

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

10:00 Biziday 10:50 Teleshopping
11:30 Barbatul de la hotelul Ritz
12:20 Discover România 12:30
Tribuna partidelor parlamentare
13:00 De joi până joi 14:00
Telejurnal 14:55 Clubul celor care
muncesc în România 15:00
Teleshopping 15:30 Akzente
16:50 Opinii fiscale 17:00 Interes
general 18:00 Lozul cel mare
18:35 Clubul celor care muncesc
în România 18:45 Barbatul de la
hotelul Ritz 19:40 Sport 19:59
Telejurnal 20:55 Clubul celor care
muncesc în România 21:00
Vorbeşte liber! 22:00 Biziday
22:50 Starea naţiei 23:50
Maradona By Kusturica 01:55
Andografia zilei 02:00 România
văzută altfel

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Trandafirul
negru 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Sunt

celebru, scoate-mă de aici! 16:00
Puterea destinului 17:00 Ştirile
Pro Tv 17:30 La Maruţă 19:00
Ştirile Pro Tv 20:00 Sunt celebru,
scoate-mă de aici! 21:30 Fotbal
Cupa Romaniei: Petrolul – Steaua
23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 Nikita
01:00 Ştirile Pro Tv

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 Burlacul 23:00 Un
show păcătos 01:00 Te Pui Cu
Blondele 03:15 Observator special
03:45 Acces direct

07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele DNA
08:30 Imagini
incredibile din lume
09:00 Mondenii 09:30

Teleshopping 10:00 Fii pe fază! 11:00
Teleshopping 11:30 Walker, politist
texan 12:30 Adevăruri ascunse 13:30
Teleshopping 14:00 Jurnalul STV
Junior 14:30 Teleshopping 15:00
Imagini incredibile din lume 15:30
Cireaşa de pe tort 16:30 Focus 17:00
Mondenii 17:30 Trăsniţi din NATO
18:00 Focus 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Jurnalul unui burlac 22:30 Trăsniţi
din NATO 23:00 Focus din inima
României 23:30 Click! 00:00 Walker,
politist texan 01:00 Cronica cârcotaşilor
03:00 Trăsniţi din NATO

07:00 Ştirile Kanal D
08:00 Fatmagul 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 Yaman 23:00 WOWBiz
00:30 Ştirile Kanal D 01:45 Trădarea
03:45 WOWBiz 05:30 Pastila de râs

07:00 Tânăr şi
Neliniştit 08:00 Las
Bravo 09:15
Trandafirul negru

10:30 Puterea destinului 11:30 Îngeri
păzitori 14:00 Inger salbatic 16:00
Tânăr şi Neliniştit 17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru 19:00 Puterea
destinului 20:00 Îngeri păzitori 22:00
Dragoste de viaţă 23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme 01:00 Doamne
de poveste 02:00 Acasa in bucatarie

08:00 Maestrul
grătarelor 09:15
Prodanca şi Reghe:
Dragoste în
prelungiri 10:15 Sue

Thomas 11:30 Proaspăt şi rapid cu
Emeril 12:00 Dr. House 13:00
Prodanca şi Reghe: Dragoste în
prelungiri 14:00 Dr. House 16:00
Lacrimi din cer 17:30 Mi-a fost dat să

te iubesc 19:00 Răzbunare 20:00 Ally
McBeal 21:00 Medici în Santa Monica
22:00 Dr. House 23:00 Podul 00:00
Răzbunare 01:00 Ally McBeal 02:00 Să
vorbim despre sex! 03:30 Mi-a fost dat
să te iube

07:40 Limba turcă
pentru începători
09:30 Noe 11:45
Maleficent 13:20

Filme şi vedete 13:50 Sindromul post-
divorț 15:20 Salutare, doamnelor! –
Filmul 16:40 Philomena 18:20 Două
vieţi 20:00 The New York Review of
Books: 50 de ani de dispute 21:40
Q.E.D. 23:30 Knick 01:45 Kazimir
02:10 Eco-anarhiştii 04:05 Angélique
06:00 Gaşca nebună

07:00 Ştiri Sport.ro
08:30 Sunt
celebru, scoate-mă
de aici! 10:30 Ştiri

Sport.ro 12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 Ştiri Sport.ro
13:10 Cupa României Timişoreana:
CFR Cluj - U Cluj 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 18:30 Ştiri Sport.ro 19:00 Dă-
i bătaie! Local Kombat 20:00 Cupa
României Timişoreana 21:30 Dă-i
bătaie! Local Kombat 22:15 Cupa
României Timişoreana 22:30
Wrestling WWE PPV Fast Lane 23:30
Cupa României Timişoreana 00:00
Ştiri Sport.ro 00:3 Wrestling Smack
01:30 Wrestling WWE

09:30 Campionatul
mondial de turisme fia
by lg 10:00 Omnisport
10:30 Biatlon 11:30
Biatlon 12:30 Fotba

13:45 Fotbal 15:00 Schi nordic 16:00
Biatlon 17:00 Biatlon 18:00 Biatlon
19:45 Schi nordic 20:45 Omnisport
21:00 Sporturi de contact 23:00
Biatlon 00:50 Călărie 01:05 Călărie
01:10 Omnisport 01:15 Golf 01:45
Golf

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

15:00 Esențial 17:00 100 de minute
18:45 La Ordinea Zilei 20:30
Subiectiv 21:30 Sinteza zilei 23:15 În
gura presei 01:00 Sinteza zilei 02:00
Sinteza zilei 03:00 Subiectiv 04:00 La
Ordinea Zilei 05:20 În gura presei
06:00 Ştirile dimineții

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 20:00 Prime Time News 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 Un bărbat şi o
femeie în sălbăticie
08:35 Licitaţia de
containere 09:05

Cum se fabrică ? 09:35 Cum se
fabrică diverse lucruri? 10:00
Comoara din container 10:30 Bagaje
la licitaţie 11:00 Vânătorii de mituri
12:00 Recuperatorul de avioane
13:00 Trenuri în Alaska 14:00
Camioane în Australia 15:00 Goana
după aur 16:00 Căutătorii de aur din
Marea Bering 17:00 Licitaţia de
containere 17:30 Comoara din
container 18:00 Maşini pe alese 19:00
Cum se fabrică diverse lucruri? 19:30
Cum se fabrică diverse lucruri? 20:00
Războiul depozitelor – Canada 20:30
Războiul depozitelor – Canada 21:00
Comoara din container 21:30
Comoara din container 22:00 Maşina
visurilor mele 23:00 Căutătorul de
maşini clasice 23:30 Căutătorul de
maşini clasice 00:00 Alaska 01:00
Zboruri periculoase
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Deşi sunteţi foarte preocu-

pat cu probleme personale, vă sfă-
tuim să luaţi o mică pauză. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Vă sfătuim să amânaţi
schimbările planificate pentru azi şi
să vă deconectaţi. O ieşire în mijlocul
naturii v-ar ajuta să vă desprindeţi
puţin de problemele cotidiene. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunt şanse mari să se pe-
treacă schimbări importante, care vă
vor oferi mari satisfacţii. Aveţi succes
pe plan artistic şi social datorită per-
sonalităţii puternice şi activităţii in-
telectuale susţinute. 
RAC (22.06 - 22.07)

Spre seară luaţi o decizie
majoră în ceea ce priveşte relaţiile
sentimentale. Puteţi să vă bazaţi pe
intuiţie.  
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi mari şanse să vă îm-
pliniţi speranţele şi visele.  De aseme-
nea, s-ar putea să plecaţi într-o
călătorie care vă va aduce satisfacţii
neaşteptate pe plan sentimental. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

S-ar putea ca înclinaţiile ar-
tistice şi dorinţa de a studia mai mult
să vă aducă mari satisfacţii, însă riscaţi
să vă îndepărtaţi de prieteni.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Aveţi ocazia să rezolvaţi
problemele familiei. Dacă vi se oferă
şansa să plecaţi într-o călătorie, vă
sfătuim să nu staţi pe gânduri. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi idei excelente şi
sunteţi hotărât să le puneţi în apli-
care. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Sunteţi original, iar cei
din jur vă primesc bine ideile. To-
tuşi, ar fi bine să ţineţi cont şi de
părerile celorlalţi. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Aveţi posibilitatea să vă
apropiaţi mai mult de persoana iu-
bită. Dacă se iveşte ocazia să plecaţi
într-o excursie, vă recomandăm să
nu ezitaţi. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

În cursul dimineţii, pri-
miţi un cadou de care vă bucuraţi
foarte mult. De asemenea, s-ar
putea ca un grup de prieteni să vă
invite la o petrecere. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Dimineaţa puteţi începe
o activitate artistică. Pe plan profe-
sional, rezultatele favorabile din ul-
tima perioadă vă stimulează să
munciţi în acelaşi ritm. 

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 21.30 -  Fotbal Cupa
României: Petrolul - Steaua
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În urbea de pe Someş ai
toate şansele dacă o iei la pas să nu
mai ajungi la destinaţie. Orice tra-
versare a unei străzi pe trecerea de
pietoni te poate transforma ime-
diat într-un corp numai bun de
trimis la morgă. Nu de alta, dar
unii şoferi pur şi simplu nu pot să
perceapă oamenii care nu au şansa
de a deţine o maşină şi sunt nevoiţi
să îşi ia în serios rolul de pedestraş.

Dar în tot acest haos, pigmentat
cu lipsă de respect, există un veri-
tabil rai al pietonilor. Mai exact,
cea mai sigură trecere de pietoni.
Ea este amplasată chiar lângă se-
diul judeţean al Poliţiei. Aici, mai
ceva ca nişte orologii elveţiene, de
maximă precizie, şoferii opresc
pentru a le acorda prioritate pieto-
nilor. Aici, şansa de accidente este
practic nulă.

Cea mai sigură trecere 
de pietoni din Sătmar

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

curs valutar

8 70%  şanse de precipitaţii

Maxima: 6°C         Minima: 2°C

Umiditate: 75% a

a

a

euRo 4,4542

usD 3,9892

100 Forinţi 1,4513

Unul dintre protagoniștii
controversatei pelicule
“The Romanians Are

Coming” (Vin românii) difuzată
de postul de televiziune “Chan-
nel 4” din Marea Britanie,
Alexandru Banta, zis și “nea
Sandu”, este din județul Satu
Mare. El s-a născut în 1962, în
comuna Pomi, în familia unui
miner.

La 52 de ani, Alexandru
Banta este tată a 14 copii iar pen-
tru a-şi ajuta familia acesta şi-a vân-
dut maşina cu gândul de a pleca la
muncă în Marea Britanie, la Liver-
pool. Chiar înainte de plecare l-au
găsit reporterii de la “Channel 4”.
“Nea Sandu” este unul şi acelaşi
personaj, devenit celebru peste
noapte, dintr-un prim episod al fil-
mului “The Romanians Are Com-
ing” sau, pe româneşte, “Vin
românii!”.

Alexandru Banta s-a
născut în 1962, în satul Pomi,
judeţul Satu Mare, în familia unui
miner.  În Sânpetru German, în
Arad – localitate de saşi –, şi-a
cunoscut soţia, pe Doina, atunci
încă elevă. Cei doi au acum 14

copii – cel mai mare, bărbat în
toată firea, are 35 de ani; cel mai
mic, o fetiţă, Alisia are patru ani şi
jumătate. În prezent, acesta
locuieşte în Baia Mare, unde a
ajuns după ce tatăl său a fost trans-
ferat la o mină din Maramureş.

Aventura sa pe pământ
englezesc a fost filmată de repor-
terii de la “Channel 4”, iar filmul a
fost difuzat de postul de televiz-
iune englezesc, pelicula provocând
o serie de discuții în rândul specta-
torilor.

un protagonist originar din satu mare
în controversata peliculă  “The Roma-
nians are coming” 
8 Alexandru Banta s-a născut în comuna Pomi, în familia unui miner

CONTROVERSE. Aventura lui Banta la Liverpool a fost filmată
de jurnaliştii englezi

RobeRt maRcus

Cel mai nou model Renault
(Renault Kadjar) a fost proiectat de
sătmăreanul Victor Sfiazof, un des-
igner care lucrează de peste şapte ani
pentru grupul francez. Renault Kadjar
a fost prezentat marți, 3 martie, în ca-
drul Salonului Auto de la Geneva.
Sătmăreanul nostru este senior exte-
rior designer în cadrul centrului de
design al Renault de la Bucureşti din
ianuarie 2008. Victor Sfiazof a urmat

cursurile Universităţii de Artă şi Des-
ign “I. Andreescu” din Cluj-Napoca.
Sfiazof a câştigat şi un alt proiect, şi
anume, al unui supercar gândit exclu-
siv pentru jocul video Granturismo 6
pentru Playstation. Este pentru prima
dată când centrul de la Bucureşti
proiectează designul exterior al unui
model Renault. Până în prezent, des-
ignerii români se mai ocupau de des-
ignul interior sau de tapiţerii.

Rata şomajului în judeţul
Satu Mare a cunoscut o uşoară scă-
dere în luna februarie, potrivit date-
lor furnizate de Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare. Astfel, rata
şomajului în februarie era de 4,38%,
în scădere cu 0,25% faţă de aceeaşi
lună a anului trecut, şi cu 0,07% faţă
de luna ianuarie, adică cu 102 şo-
meri mai puţini.

La finele lunii februarie erau
înregistraţi 6.944 de şomeri din care
2.755 sunt femei. Din numărul lor
total, 5.504 şomeri sunt neindemnizaţi
iar 1.440 sunt în evidenţă şi plată. Pe
nivele de instruire, 6.164 sunt şomeri
absolvenţi de nivel primar, gimnazial şi
profesional, 568 sunt absolvenţi de stu-
dii medii liceale şi postliceale, iar 212
sunt absolvenţi de studii superioare. 

Florin Dura

Noul model Renault Kadjar, 
proiectat de sătmăreanul 
Victor Sfiazof

Amendată pentru
alertarea
nejustificată a
organelor de Poliţie

O femeie în vârstă de 62
de ani, din localitatea Negreşti
Oaş, a sesizat poliţiştilor marţi, în
jurul orelor14.00, prin apelul unic
de urgenţă 112 faptul că ar fi fost
victima unei infracţiuni de furt,
respectiv din poşetă i-ar fi fost
sustrasă suma de 13.000 euro. De
îndată ce s-a înregistrat apelul de
urgenţă,  poliţiştii au demarat
toate procedurile necesare pentru
identificarea în cel mai scurt timp
a persoanelor  vinovate de
comiterea infracţiunii. Oamenii
legii au făcut verificări şi şi-au dat
seama de adevăratele intenţii ale
femeii, care a alarmat în mod
nejustificat organele de Poliţie,
încercând să însceneze furtul
sumei de 13.000 euro, bani pe
care aceasta nu-i avea asupra sa.
Irina D. a fost sancţionată
contravenţional cu amendă de
1.000 de lei  pentru alertarea
nejustificată a organelor de
Poliţie. 

Robert Marcus

Pe această cale solicităm
populaţia municipiului Satu Mare
să sesizeze S.C. Apaserv Satu Mare
S.A. în cazul în care întâlnesc situa-
ţii în care vidanjoarele aparţinând
societăţii sau altor firme deversează
(golesc) conţinutul vidanjat în re-
ţeaua de canalizare a municipiului.

Punctele de golire a vi-
danjoarelor sunt prestabilite în
zona Staţiei de Epurare Satu Mare,
de pe str. Gabriel Georgescu nr.
101. În cazul golirii vidanjoarelor

în altă parte, proprietarii vidanjoa-
relor sunt pasibili de amenzi.

Menţionăm că pentru a
putea fi identificate, vidanjoarele
S.C. Apaserv Satu Mare S.A. au
sigla societăţii, numărul de înma-
triculare APS şi au în dotare apa-
rate GPS, în timp ce vidanjoarele
care funcţionează ocazional pot fi
foarte greu depistate.

Conducerea S.C. Apaserv 
Satu Mare S.A.

Rata şomajului, în uşoară scădere
la Satu Mare

În atenţia locuitorilor 
municipiului Satu Mare
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