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Societatea sătmăreană a ajuns
într-un punct în care ar trebui
tras un mare semnal de

alarmă. Şi asta pentru că într-o
lume în care totul e relativ, chiar şi
tragediile au ajuns să fie relativi-
zate. Mă refer aici la drama fără
margini care a avut loc în Vinerea
Mare, atunci când şase persoane -
trei adulţi şi trei copii - au ars de vii
într-o cocioabă aflată pe marginea
Someşului. Cea mai cruntă moarte
posibilă, aş îndrăzni să spun. Cu
toate acestea, opinia publică sătmă-
reană a trecut pe lângă acest subiect
fără prea mari dezbateri, fără prea
mult zgomot. O fi fost, probabil,
din cauză că se apropiau cu paşi re-
pezi Sfintele Paşti, iar oamenii erau
extrem de grăbiţi să îşi finalizeze
pregătirile. Sau poate nu! Poate că
dacă acei bieţi dezmoşteniţi ai soar-
tei ar fi murit într-o zonă mai bună
a Sătmarului, dacă aveau o condiţie
socială mai bună, poate “martirii”
fără voie ar fi fost deplânşi mai
acut. Iată cum tragedia a ajuns să fie
relativă pe meleagurile noastre.
Când cineva moare, contează cine
este. Ce statut social are, în ce zonă
trăieşte. 

continuare în pagina 2
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CiPriAN BâteA

FENOMEN

Primăvara 
se numără
incendiile

Caviar produs 
în Satu Mare pag. 3

Olimpia joacă sâmbătă
acasă cu CS Mioveni în etapa a 3-a
a play off-ului Ligii a 2-a. Elevii lui
Csik vin după o remiză, tot pe teren
propriu, 1-1 cu FC Olt şi speră ca în
faţa argeşenilor să obţină primul
succes din play-off.

Se anunţă totuşi un meci
dificil dacă ţinem cont că CS
Mioveni vine la Satu Mare după o

remiză nesperată în faţa liderului şi
cu o dorinţă de revanşă după înfrân-
gerea de la Satu Mare din sezonul
regulat. Una cu cântec şi cu o decizie
ciudată a arbitrilor!

Partida va conta pentru
etapa a treia din play-off-ul seriei a
doua şi va avea loc sâmbătă, 18
aprilie, de la ora 11. 

SPORT - pag. 11

OLIMPIA – CS MIOVENI, SâMBătă ORA 11
Moral bun pentru trupa 
lui Niculescu

Preşedintele Consiliului
Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef,
se află la Bruxelles unde a avut loc
ieri întâlnirea delegaţiei Româ-
niei, în cadrul Comitetului Re-
giunilor (CoR) şi şedinţa de grup
CoR ALDE, după care a urmat
sesiunea plenară din aprilie a Co-
mitetului European al Regiunilor
(CoR) care este susţinută în
aceste zile.

În cadrul sesiunii plenare din
aprilie a CoR, principala temă care va
face obiectul dezbaterilor va fi garanta-
rea faptului că toate orașele și regiunile
UE beneficiază de pe urma Planului de
investiții al UE în valoare de 315 mi-
liarde EUR, care a fost lansat de Comi-
sia Europeană în luna noiembrie a
anului trecut, și contribuie totodată la
acest plan. 
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Preşedintele CJ, Adrian Ştef, 
în vizită de lucru la Bruxelles

Salarii mari pentru
meseriaşi
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Directorul executiv al
Agenţiei Judeţene pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Satu
Mare, Simona Derşidan, invită
toţi agenţii economici care au
locuri de muncă vacante sau care
înfiinţează noi locuri de muncă
să participe la Bursa generală a
locurilor de muncă, bursă care va
avea loc în data de 24 aprilie, la
Casa de Cultură a Sindicatelor.
Această măsură activă permite

agenţilor economici să-şi se-
lecteze forţa de muncă, calificată
sau necalificată, de care au
nevoie, precum şi persoanelor
aflate în căutarea unui loc de
muncă de a-şi găsi unul. Agenţii
economici sunt aşteptaţi în-
cepând cu  ora 8.00, iar de-
schiderea oficială va avea loc la
ora 9.00. Sunt invitaţi toţi cei
care sunt interesaţi de acest
eveniment. 

Bursa generală a locurilor 
de muncă
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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

Vineri, 17 aprilie 2015
ziua 107 a anului

Pentru ca răul să învingă, este
suficientă lipsa de acţiune a
oamenilor buni. 
(edmund Burke)

Soarele răsare la 5 şi 37 minute,
apune la 19 şi 20 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - † Izvorul Tămăduirii;
Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf.
Acachie, Ep. Melitinei (Harţi) 
Romano – catolic - Ss. Ilie, Paul
şi Isidor, m.
Greco – catolic - Sf. ep. m.
Simeon şi cei împreună cu el; Cuv.
ep. Acachie; Sf. papă Agapet.
Harţi.

1970 - Echipajul de pe Apollo
13 s-a întors pe Terra în
siguranță.

REPERE ECONOMICE

Înmatriculările de auto-
turisme noi în România au cres-
cut în primul trimestru cu 8,3%
faţă de aceeaşi perioadă din
2014, la 14.452 de unităţi, în
timp ce livrările Dacia au avan-
sat pe pieţele UE cu 5,1% în pe-
rioada analizată, la 95.414
unităţi, cota mărcii româneşti
situându-se la 2,7%.

În primul trimestru al
anului trecut, în România au
fost înmatriculate 13.345 auto-
turisme noi. La nivelul lunii
martie, livrările de maşini noi
au crescut cu 17,1% în Româ-
nia, de la 4.577 unităţi în 2014
la 5.358 unităţi, potrivit datelor
publicate joi de Asociaţia Con-
structorilor Europeni de Auto-

mobile (ACEA).
Piaţa auto europeană a

avansat cu 8,6% în primele trei
luni din 2015 comparativ cu pe-
rioada corespunzătoare a anului
trecut, la 3,52 de milioane de
unităţi, datorită evoluţiei pozi-
tive a pieţelor mari. În primul
trimestru, înmatriculările de au-
tomobile personale noi au cres-
cut cu 32,2% în Spania, la
267.137 unităţi, cu 13,5% în
Italia, la 428.464 unităţi, cu
6,8% în Marea Britanie, la
734.588 unităţi, şi cu 6,4% în
Germania, la 757.630 unităţi.

Portugalia, cu un avans
de 36,1% al vânzărilor, la
46.212 unităţi, a consemnat cea
mai mare creştere a înmatriculă-

rilor în primele trei luni din
acest an în UE, fiind urmată de
Spania, cu o creştere de 32,2%,
şi Irlanda, cu o urcare cu 29,6%,
la 64.671 unităţi. La polul opus
s-au situat Austria, cu o scădere
a livrărilor de autoturisme de
7,5%, la 75.154 unităţi, Polo-
nia, cu un declin de 6,1%, la
91.670 unităţi, şi Finlanda, cu o
coborâre de 3,8%, la 29.355
unităţi.

Înmatriculările de auto-
turisme Dacia la nivelul UE au
crescut cu 5,1% în primul tri-
mestru faţă de aceeaşi perioadă
din 2014, de la 90.796 unităţi la
95.414 unităţi. ACEA esti-
mează că Dacia deţine o cotă de
piaţă de 2,7% la finalul primu-

lui trimestru, în scădere de la
2,8% la sfârşitul lui martie
2014. În luna martie, livrările
Dacia au avansat cu 7,4%, de la
35.688 la 38.329 unităţi.

Vânzările de maşini noi
ale grupului Renault, al treilea
producător la nivel european şi
care deţine şi marca Dacia, au
avansat cu 10,1% în intervalul
ianuarie-martie, la 334.817 uni-
tăţi. Cota de piaţă a Renault a
crescut la 9,5% la sfârşitul pri-
mului trimestru din 2015 de la
9,4% anul trecut. Înmatriculă-
rile celui mai mare producător
european, Volkswagen, au cres-
cut cu 9,3%, la 856.720 unităţi,
conferindu-i o cotă de 24,3% la
nivelul UE.

DIRECTOR
Szasz Lorand

DIRECTOR
EDITORIAL

Voicu D. Rusu

EDITOR
COORDONATOR

Victor  
Constantinovici

Director fondator
Ion bledea

REDACţIA şI ADMINISTRAţIA:
Bulevardul Transilvania nr.3
TELEFON/FAx: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro
DIRECTOR PubLICITATE: Ioan Timiş
PubLICITATE: Bogdan Tulbure
DIRECTOR ECONOMIC: Cătălin Filip

REDACTOR şEf
Ciprian Bâtea

REDACTOR şEf-ADjuNCT
Florin Dura

REDACTORI
Silvia Spanciu, Alexandra Ardelean,
Bogdan Tulbure, Robert Marcus, Teodor
Curpaș, Florin Mureșan, Daniel Chiorean 
COLAbORATORI
Dumitru Țimerman, Ioan Raţiu, Valeriu
Ioan ISSN 1221-0102

Abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).

DISTRIbuțIE: Sebastian Bumb

Tipărit la 
SC Solpress SRL 

Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRLTEhNOREDACTARE: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu, Daniel Chiorean

DIRECTOR  GENERAL GAZETA DE NORD VEST & NORD VEST TV: RĂZVAN MIRCEA GOVOR

CORECTuRĂ: Ştefan Chiş

Ar trebui să ne oprim cu
toţii pentru o clipă şi să reflectăm
asupra acestui fenomen. Într-o lume
în care viaţa ar trebui să fie sfântă,
mai ales că vorbim şi despre trei
copii fără nicio vină, se impune o
schimbare radicală de optică. Poate
că această dramă trebuia să fie cu atât
mai deplânsă cu cât ne aflam în pra-
gul celei mai sfinte sărbători. Oare
cât de sincere au fost rugăciunile
creştinilor către Iisus Hristos, care s-
a sacrificat pentru umanitate, dar au
trecut pasivi pe lângă tragedia din
Vinerea Mare?! Oare câte astfel de
nenorociri trebuie să se mai întâm-

ple pentru ca viaţa şi moartea să nu
mai fie relative?!

În concluzie, pentru a
schimba ceva într-o societate
egoistă, plină de ranchiună, se im-
pune să ne schimbăm fiecare dintre
noi. Să ne respectăm între noi, să fo-
losim aceeaşi unitate de măsură in-
diferent despre cine este vorba. Să
deplângem dramele la fel, să ne bu-
curăm la fel şi să sperăm la fel. Poate
că tragedia din Vinerea Mare, una
fără egal în Satu Mare în ultimii 25
de ani, ar trebui să constituie un mo-
ment de cotitură în societatea noas-
tră. 

Cum s-au relativizat 
viaţa şi moartea
urmare din pagina 1

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

Înmatriculările auto în România au crescut 
cu 8,3% în primul trimestru

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi la ceai Dj Gaby va discuta des-
pre dansul hip hop ca despre un
mod de viaţă, cu invitata Greta
Bandula coregrafa care este iniţia-
toarea concursului "Bounce" care e
în creştere, ajungând la anvergura
internaţională de azi în doar 7 ani,
concursul "Bounce 2015" se va
desfăşura sâmbătă de la ora 14.00
la Casa de Cultură a Sindicatelor
Satu Mare.

ŞCOala SăTmăReană
La Casa de Cultură din comuna
Odoreu, județul Satu Mare, a avut
loc lansarea de carte a scriitorul Fe-
lician Pop, intitulată ,,Turn Des-
frunzit’’, o lucrare ce însumează
aspecte ale vieții de zi cu zi. Prof.
Teodor Curpaş vă dă întâlnire şi
astăzi, de la ora 16.00, la o nouă
ediţie a emisiunii dedicată de
această dată scriitorului Felician
Pop.

ORa adeVăRului
CAMPANIA NORD VEST TV TE
CONSULTĂ
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00 îi este re-
zervată unui medic specialist. Victor
Constantinovici vă invită și pe dumnea-
voastră alături de invitatul său pentru a
găsi soluţii eficiente de tratare şi rezol-
vare la problemele dumneavoastră de
sănătate. 

inCuRSiune in COTidian
CĂLĂTORIE ÎN LUMEA LUI
BIANCA RUS
Cunoscuta interpretă de muzică
BIANCA RUS va pleca peste câteva
zile în SUA. Ea a fost prezentă recent la
Satu Mare pentru câteva zile, motiv
pentru care am invitat-o într-o emisiune
pentru a afla câte ceva despre micile ei
secrete profesionale. Fanii vor avea po-
sibilitatea să o asculte şi în această seară
în timp ce va  interpreta câteva cântece,
mai vechi, mai noi, din repertoriul ei.
Realizator: Dumitru Ţimerman.
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Caviar de Satu Mare
8Ferma piscicolă Adrian, una dintre puţinele ferme de sturioni din România, se pregăteşte pentru primele
recolte de caviar

Peste trei ani, caviarul produs
în judeţul Satu Mare va
ajunge pe masa bogaţilor din

întreaga lume. În 2018, ferma
piscicolă Adrian va avea prima
recoltă de caviar de la sturionii pe
care îi creşte în 16 bazine. Preţul
unui kilogram de caviar variază
între 500 şi chiar 5.000 de euro, în
funcţie de calitate şi de piaţa de des-
facere. Cel mai rentabilă este com-
ercializarea sa în Rusia şi în statele
arabe. O altă microfermă de sturi-
oni a fost înfiinţată în urmă cu şase-
şapte ani în Carei. Sturionii nu sunt
crescuţi în judeţul nostru doar pen-
tru producţia de caviar, ci şi pentru
pescuitul sportiv. Numeroşi admin-
istratori şi-au populat bălţile de pes-
cuit cu sturioni, încercând să le
ofere noi senzaţii tari clienţilor
pescari.

Caviar de cegă şi 
de sturion siberian

Pe lângă creşterea peştilor
obişnuiţi de apă dulce, cum ar fi crap,
amur, fitofag, respectiv şalău şi somn,
ferma piscicolă din Adrian s-a axat şi
pe creşterea sturionilor. Deocamdată,
afacerea este la început, primele
recolte de caviar putând fi realizate
peste circa trei ani, ne-a declarat di-
rectorul societăţii Piscicola Adrian,
Dorel Aciu. “În cadrul unui proiect
cu finanţare europeană, am amenajat
16 bazine pentru creşterea sturion-
ilor. Ne ocupăm cu două specii, re-
spectiv cu cegă şi sturion de Siberia.
Primele recolte de caviar vor fi posi-
bile peste trei ani. Sturionii pe care
noi îi creştem trebuie să aibă între
cinci şi şapte ani pentru a putea pro-
duce icre”, ne-a declarat directorul
Dorel Aciu.

Cega (Acipenser ruthenus)
este o specie comună de sturion euro-
asiatic. Este unul dintre cei mai mici
sturioni, o specie comună în Europa

centrală. Cega este pescuită, dar
poate fi și crescută pentru caviarul sau
gelatina ce se obțin din icrele sale sau
capturată pentru acvaristică. Sturi-
onul siberian (Acipenser Baerii) a
fost aclimatizat în ţara noastră
datorită faptului că ciclul său de re-
producere este unul dintre cele mai
scurte din familia din care provine.

Producţia va merge 
la export

Întrucât cererea de pe piaţa
internă este foarte scăzută, soci-
etatea Piscicola Adrian
intenţionează să îşi exporte vi-
itoarea producţie de caviar. Pe plan

extern, pentru o sută de grame
preţul ajunge şi la 50 de euro, dar şi
la 500 de euro în unele cazuri. Cele
mai bune pieţe de desfacere sunt în
Rusia şi în statele arabe, unde şeicii
sunt dispuşi să plătescă şi 5.000 de
euro pentru un kilogram de caviar.

Caviarul proaspăt se
prepară din icrele întregi ale
femelelor de sturion. Peştii sunt
scoşi din plase şi transportaţi în lab-
orator vii. Aici sunt imobilizaţi prin
anestezie, nu ucişi, iar pachetele de
icre (ovarele) sunt colectate. Icrele
trebuie colectate cât peştele este
încă viu, altfel, după moartea
peştelui fierea se sparge, dând gust
amar icrelor. După recoltarea

icrelor, acestea sunt cernute prin
mai multe site pentru separarea pe
dimensiuni şi de ţesutul ce le leagă.
Dacă separarea pe sită se face cu
grijă, icrele nu se sparg, rezultând
un caviar de calitate superioară.
După acest proces, se amestecă cu
sare apoi se pun într-o sită fină pen-
tru a se usca. După uscare, se
împachetează în cutii de sticlă,
metal sau porţelan şi se pot con-
suma. Se păstrează refrigerate.

Populări cu sturioni
în bălţile de pescuit

Piscicola Adrian nu este
singurul crescător de sturioni din

judeţul nostru. O microfermă de
sturioni a fost înfiinţată în urmă cu
6-7 ani pe raza municipiului Carei.
În cursul anului trecut,
întreprinzătorul care a înfiinţat
ferma a vândut-o unei terţe per-
soane. De asemenea, în ultimii ani
sturionii au devenit tot mai popu-
lari în rândul pescarilor din judeţul
nostru. Tot mai mulţi administra-
tori şi-au populat bălţile de pescuit
cu sturioni. Cei mai mulţi dintre
aceşti administratori au optat pen-
tru sturionul siberian, din cauza
adaptabilităţii sale deosebite şi a rit-
mului său de creştere mai rapid
decât al celorlalte specii din familia
sturionilor.

SZASZ LORAND

RECOLTARE. Sturionii de la Adrian mai au trei ani până să producă icre

La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele   10:00-
16:00 ,  va consulta 

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
__________________________________
În  fiecare    Luni  a săptămânii, între orele   9:30 –
17:30, la Cabinet Dr. COICA  va  consulta:

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpigmen-
tate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ridurilor
şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic (   riduri, buze, pomeţi,
cearcăne)
Programări la telefon:  0755129925
__________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de  18.04.2015  va
consulta 

Col. Dr. Scridon  Gheorghe 
Medic  Primar  Cardiologie  şi  Boli Interne 

Programări  la tel: 0732.116.827
__________________________________
La cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

Programări: 0740314450
__________________________________
La  Cabinet Dr.Coica, în fiecare zi de Luni - Mier-
curi de la ora 15:00 va consulta 

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

Programări: 0745.138.342
__________________________________
La  cabinet Dr.Coica în fiecare zi de la ora  09:30-
15:30  va consulta

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
__________________________________
La cabinet Dr. Coica Luni-Miercuri-Vineri   între
orele 15:00-17:00  va consulta

Dr. Cozlean Alin 
Medic  Primar  O.R.L.

Programări la: tel:0741.744.583
se va comunica telefonic, de către personal, data
când vine la consultaţii.
__________________________________
Determinări de dioptrii şi prescripţii optice  în zilele
de 
Luni, Miercuri, Vineri  de la ora  08:00-11:00
Marţi  şi Joi de la ora 13:00-15:00

Optometrist   Laza  Cristina 
Programări:  0732.11.68.42
__________________________________
La cabinet Dr. Coica  în fiecare zi de Marţi şi Joi între
orele 15:00-18:00 

Dr.Aracs Tamas Loredana
Medic Specialist Oncologie Medicala

Consultaţii:

- depistarea precoce a cancerului mamar şi cutanat
- consiliere a tratamentului oncologic de speciali-
tate.
Programări la telefonul : 0771.63.00.15  intre orele
12:00 – 15:00
__________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Luni şi Mier-
curi,  între orele 15:00-18:00, 

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

Nutriţie şi Boli Metabolice
-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapondere,
subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet ges-
taţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hiperu-
ricemii/guta
-determinarea glicemiei
Programări la telefon:  0741.135.808  intre orele
12:00-15:00
__________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

Luni-Marţi-Vineri  între orele: 14:30-18:30
Miercuri-Joi  între orele:   9:00-13:30
__________________________________
La  cabinet Dr. Coica  va consulta 

Dr.Lanchaus Eugen 
Medic Pediatru

Luni-Marţi-Vineri   între orele:  9:00-12:00
Miercuri-Joi  între orele: 15:00-18:00
__________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta în fiecare Marţi
de la ora 16:00   

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programări la telefon: 0742.20.09.92
__________________________________
In data de 25.04.2015 de la ora 9:30-18:00 La
Cabinet Dr.Coica va consulta  

Dr.Caprar  Marius 
Medic Primar  Reabilitare medicala 

-FIZIOTERAPIE
Oferă consultaţii :
Plan terapeutic de recuperare care cuprinde:
-  Electroterapie (terapia durerii) antialgică, mio-
relaxantă, antiinflamatorie.
- Masaj  terapeutic.
- Gimnastică medicală pentru afecţiuni neuro-
logice, post traumatice şi reumatologice la adulţi
si copii.
- Tratamente injectabile cu medicaţie antiinfla-
matorie, antialgica .
- Puncţii şi infiltraţii – perii şi intraarticulări.
Persoanele cu handicap şi pensionarii cu pensie
sub 1000 de lei beneficiază de reducere.
Programări la telefon: 0732116837
Consultaţia: 70 lei
__________________________________
In luna  Aprilie 2015  la cabinet Dr. Coica va con-
sulta 

Conf. Univ.  Cevei  Mariana 
Medic Primar Reabilitare Medicală 

(fizioterapie)
Programari la telefon: 0732116837
Consultaţia: 70 lei
se va comunica telefonic, de către personal, data
când vine la consultaţii.
__________________________________
La cabinet  Dr. Coica va consulta 

Psiholog  Logoped REBIC RALUCA
Programari : tel.0745859377
__________________________________
În data de  19.04.2015, de la ora 10:30, la Cabinet
Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 
Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
__________________________________
În  data de  24.04.2015 de la ora  9:30  la Cabinet
Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732116837 
Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
__________________________________
În data de 21.04.2015, de la ora 15:00,  la Cabi-
net Dr.Coica va consulta 

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
__________________________________
În data de   24.04.2015, de la ora 15:00, la Cabi-
net  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
__________________________________
La Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programări la tel : 0261/766.390; 0261/779.999
se va comunica telefonic, de catre personal, data
cand vine la consultatii

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Efectivele de animale, în continuă creştere
8Cu excepţia cailor, la toate celelalte specii principale de animale crescute în gospodării şi ferme au fost 
înregistrate creşteri

Numărul animalelor din
judeţ se află în continuă
creştere, potrivit statisticii

prezentate de Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor (DSVSA) Satu Mare.
Dintre grupele principale de ani-
male, doar la cai au fost înregistrate
scăderi de efective la sfârşitul anu-
lui trecut comparativ cu finele an-
ului 2013, în timp ce la celelalte
grupe au fost înregistrate creşteri.

Creşteri de efective 
la bovine, oi, porci 
şi păsări

Statistica DSVSA arată că
în perioada analizată au fost înregis-
trate creşteri de efective la bovine,
ovine, porcine şi păsări. Astfel, nu-
mărul de bovine a crescut cu 517 de
capete, de la 47.272 la finele anului
2013, la 47.789 la finalul anului tre-
cut. 

O creştere şi mai spectacu-
loasă a fost înregistrată la ovine, a
căror efective au crescut cu 17.596
de capete, de la 204.458 la sfârşitul
anului 2013, la 222.054, la finalul
anului 2014. Efectivele de porcine
au crescut cu aproape 12.000 de ca-
pete, de la 122.910 în 2013, la
134.735 la finele anului trecut. De
asemenea, numărul de păsări a cres-
cut cu peste 260.000 de capete, de la
1, 62 de milioane în 2013, la 1,88
milioane la finalul anului 2014.

Dintre speciile importante
de animale doar la ecvine, adică la
cai, au fost înregistrate scăderi de
efective, de la 8.942 de capete în

2013, la 8.303 anul trecut, adică cu
639 de capete mai puţin.

Numărul scroafelor
continuă să scadă

Chiar dacă efectivele de
porcine au cunoscut o creştere la
sfârşitul anului trecut comparativ cu
finele anului 2013, numărul scroafe-
lor se află pe un trend descendent.
Potrivit datelor furnizate de DSVSA
Satu Mare, la sfârşitul anului trecut

în judeţ erau înregistrate 7.256 de
scroafe, cu 2.428 mai puţine compa-
rativ cu perioada similară a anului
2013, când în baza de date a institu-
ţiei erau înregistrate 9.684 de
scroafe.

Acest lucru este cauzat de
faptul că numărul scroafelor a scăzut
semnificativ în gospodăriile popula-
ţiei, de la 5.795, la finele anului
2013, la 3.197 la sfârşitul anului tre-
cut, adică cu 2.598. În schimb, în
ferme numărul scroafelor a crescut

în cursul anului trecut cu 172 de ca-
pete. Şi numărul vierilor se află pe un
trend descendent, numărul acestora
scăzând de la 149 la finele anului
2013, la 122 la sfârşitul anului tre-
cut.

Fluctuaţii la alte cate-
gorii de animale

Fluctuaţii au fost înregis-
trate la celelalte categorii de ani-
male. Astfel, efectivele de iepuri

au scăzut cu aproape 2.400 de ca-
pete, de la 15.564, în 2013, la
13.166 în 2014, în timp ce numă-
rul familiilor de albine a crescut
cu 2.874, de la 25.426 la finele
anului 2013, la 28.300 la finele
anului trecut, iar efectivele anima-
lelor de blană a crescut cu 13 ca-
pete.

Interesant este faptul că
doar pe parcursul anului 2014 au
dispărut din evidenţele DSVSA
6.298 de câini şi 1.140 de pisici. 

FLORIN DURA

STATISTICĂ. În cursul anului trecut, numărul animalelor domestice a crescut în judeţ 

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare va amplasa,
în perioada imediat următoare,
trei infochioşcuri în trei comune
din judeţ, aflate la o distanţă mai
mare faţă de municipiul reşedinţă
de judeţ. „Împreună cu AJOFM
Tulcea, implementăm proiectul
intitulat Eficienţă şi calitate în ser-
viciul public de ocupare a forţei de
muncă. În cadrul acestui proiect
vor fi amplasate trei infochioşcuri
în comunele Valea Vinului, Supur
şi Cehal. Am ales aceste trei co-
mune pentru că se află la o dis-
tanţă mai mare de municipiul
reşedinţă de judeţ. Purtăm încă
discuţii cu primarii acestor co-
mune pentru aceste infochioşcuri,
dar cel mai probabil vor fi ampla-
sate la sediul primăriilor”, a preci-
zat directorul AJOFM Satu Mare,
Simona Derşidan (foto).

De la aceste infochioşcuri
cei interesaţi vor putea afla locu-
rile de muncă disponibile în judeţ

dar şi în zona de unde provin, mă-
surile active derulate de AJOFM
Satu Mare, cursurile de calificare
şi alte informaţii. Tot de aici, cei
care le vor accesa vor primi o serie
de informaţii cu privire la actele

necesare a fi depuse la sediul
AJOFM pentru a participa la cur-
surile de formare profesională sau
la alte acţiuni organizate de insti-
tuţie. 

Florin Dura

Infochioşcuri amplasate de AJOFM în trei comune

În cursul săptămânii vi-
toare, de luni şi până vineri, în Piața
25 Octombrie din Satu Mare se va
desfăşura cea de-a XII-a ediție a
Concursului Județean de Vinuri No-
bile. Competiția este organizată de
Consiliul Județean Satu Mare, Cam-
era Agricolă Județeană şi Asociația
Viniviticultorilor din Podgoriile
Tradiționale Sătmărene.

Producătorii care doresc să
participe la concurs pot să depună
probele de vinuri, constând în trei
sticle a câte 0,7 litri fiecare, la sediul
Camerei Agricole Județene, situat pe

strada 1 Decembrie 1918 nr. 13, în
perioada 20-21 aprilie, între orele
08.00-16.00. Taxa de participare este
de 15 lei de fiecare probă. Informații
suplimentare se pot obține la
numărul de telefon: 0261-717.348.

Pe eticheta fiecărei probe se
va menționa: numele şi prenumele
producătorului, localitatea de domi-
ciliu, numărul de telefon, anul
recoltei, soiul, cantitatea de vin în
stoc din fiecare probă, de minim 100
litri, care va fi verificată prin sondaj
de o comisie înaintea concursului.

Szasz Lorand

În perioada
25-26 aprilie, la Satu
Mare va avea loc o nouă
ediţie a concursului In-
ternational Dog Show.
Competiţia, care se va
desfăşura în Piaţa Rex
din Micro 17, este
organizată de filiala
sătmăreană a Asociației
Chinologice Române.
Patrupedele înscrise în concurs vor
evolua sâmbătă, 25 aprilie, în cadrul
competițiilor C.A.C. şi C.A.C.I.B., iar
expoziția de campionat va avea loc în

data de 26 aprilie. Prețul unui bilet de in-
trare este de 8 lei pentru copii şi 10 lei
pentru adulți.

Alexandra Ardelean

Concursul Județean de Vinuri
Nobile, la a XII-a ediţie

O nouă ediţie International Dog
Show la Satu Mare

Sfârşit de săptămână plin
de activităţi sub egida Primăriei
Municipiului Satu Mare, Consi-
liului Local Satu Mare, a Centru-
lui Cultural „G.M.Zamfirescu”, a

partenerilor District 15 şi a Clu-
bului de Dans „Crazy Dancers”.
Astfel, vineri, 17 aprilie,  de la ora
21.00 - concert rock & roll cu
formaţia clujeană Cathrythm la

District 15. Sâmbătă, 18 aprilie,
ora 14.00 - Concurs Internaţio-
nal de Hip-Hop şi B Boying
„Bounce” 2015 la Casa de Cul-
tură a Sindicatelor; biletul 12 lei.

Rock&Roll, concurs hip-hop şi B-Boying
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Salarii mari pentru meseriaşi
8Din cauza faptului că sunt pe cale de dispariţie, patronii sunt nevoiţi să ofere lefuri serioase sudorilor, strungarilor
şi motostivuitoriştilor

Numărul sudorilor, a strun-
garilor, lăcătuşilor sau a
motostivuitoriştilor este

din ce în ce mai mic în judeţ. În
aceste condiţii, agenţii economici
îi găsesc tot mai greu şi, pentru a-i
ţine, trebuie să le ofere salarii mari.
Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă (AJOFM)
Satu Mare se străduieşte să orga-
nizeze cursuri de calificare în
aceste meserii, dar, din păcate, sunt
puţini cei interesaţi.

Salarii de peste 
2.000 de lei

Sudorii, strungarii (mai
ales cei care lucrează pe maşini cu
comandă numerică),
motostivuitoriştii şi chiar lăcătuşii
sunt printre cei mai căutaţi meseriaşi
în judeţul Satu Mare. Din cauza fap-
tului că şcolile din judeţ nu au for-
mat, de-a lungul timpului, astfel de
profesionişti, asta şi pentru că nu a
fost nimeni interesat, aceştia sunt pe
cale de dispariţie. În prezent, cei mai
tineri meseriaşi în aceste domenii au
aproximativ 50 de ani. 

În această situaţie, agenţii
economici sătmăreni încearcă să-şi
facă rost de ei care cum poate. Iar
salariul este principala pârghie. “Am
un singur sudor şi mi-ar mai trebui
încă unul. Din păcate nu reuşesc să
găsesc. Dacă aş găsi un tânăr, în
prima lună i-aş oferi un salariu de
1.500 de lei. Dacă aş vedea că este in-
teresat de muncă şi se integrează bine
în colectiv i-aş mări salariul la peste
2.000 de lei. Dar nu se arată nimeni
interesat. Am solicitat şi la AJOFM

să-mi trimită un sudor, dar încă nu
am găsit pe unul statornic”, ne-a pre-
cizat patronul unei fabrici sătmărene. 

Se “fură” angajaţii
Situaţia este asemănătoare

şi pentru celelalte meserii enumerate
mai sus. Pentru a-şi face rost de
muncitori calificaţi, patronii au ajuns
să-şi fure unii altora meseriaşii,
oferindu-le salarii mai mari.

Alţii sunt nevoiţi să împru-
mute muncitorii calificaţi în aceste

meserii de la alte fabrici. Spre exem-
plu, un patron sătmărean a fost
nevoit să împrumute un sudor de la
un alt agent economic, iar pentru
două săptămâni a fost nevoit să-i
plătească acestuia 1.500 de lei. 

Cursuri de calificare
Directorul AJOFM Satu

Mare, Simona Derşidan, a confirmat
faptul că cele trei meserii sunt cele
mai cerute de agenţii economici.
“Din păcate nu prea avem pe cine să

trimitem. Şi care se duc, stau câteva
zile apoi renunţă. Nu ştim concret ce
salarii li se oferă, dar cu siguranţă
sunt mai mari decât cele existente la
nivel judeţean”, a precizat Simona
Derşidan.

Agenţia a elaborat un plan
de organizare de cursuri profesionale
în aceste meserii, pe baza concluziilor
trase în urma consultărilor cu agenţii
economici. Astfel, în cursul lunii
mai vor fi organizate o serie de cur-
suri de calificare profesională în
aceste meserii. Până atunci, în cursul

acestei luni, la Satu Mare vor fi orga-
nizate cursuri de calificare pentru
manichiură – 14 persoane, tapițer –
28 persoane, lucrători în confecții
piele și înlocuitori – 14 persoane,
babysitter – 14 persoane, îngriji-
tori bătrâni la domiciliu – 14 per-
soane, iar la Carei cursuri de
bucătari – 14 persoane. Persoanele
interesate care doresc să acceseze
această măsură trebuie să se
adreseze Compartimentului de
formare profesională din cadrul
AJOFM Satu Mare.

FLORIN DURA

PENURIE. Patronii sunt nevoiţi să ofere salarii mari sudorilor deoarece sunt foarte greu de găsit 

După incendiile masive de
vegetaţie uscată din ultimele zile,
care au afectat sute de hectare,
fenomenele continuă în judeţ, spre
disperarea pompierilor, care au tras
multiple semnale de alarmă. Ultimul
incendiu semnificativ a avut loc la
Certeze, acolo unde a fost nevoie in-
clusiv de intervenţia a zeci de civili. 

Incendiu de proporţii 
la Certeze

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU) “Someş”
Satu Mare a fost anunţat miercuri
despre izbucnirea unui incendiu în
localitatea Certeze, unde ardeau
aproximativ 100 hectare de vegetaţie
uscată. Fiind incendiu de amploare,
pompierilor din cadrul Staţiei de
Pompieri Negreşti Oaş le-au venit în
sprijin voluntarii de la Serviciul Vol-
untar pentru Situaţii de Urgenţă
(SVSU) Certeze şi un număr de 25
de cetăţeni, proprietari ai terenurilor
afectate.

Alte două incendii 
la Tăşnad şi Pişcolt

Apoi, în seara aceleiaşi zile,
alte două incendii mistuiau
acoperişurile caselor a două
proprietăţi din Tăşnad şi Pişcolt.

Astfel că forţele de intervenţie din
cadrul Secţiei de Pompieri Carei au
acţionat în jurul orei 20.37 în local-
itatea Tăşnad, unde ardea coşul de
fum al unei case de locuit, cu pericol
de propagare a incendiului la în-
treaga locuinţă. După doar o oră de
la anunţarea incendiului de la
Tăşnad, tot pompierii din Carei au
intervenit la Pişcolt, unde, în colab-
orare cu SVSU Pişcolt, a fost limitat
şi lichidat incendiul unui acoperiş de
casă, confecţionat din trestie. Aici a
ars acoperişul casei de locuit pe o
suprafaţă aproximativă de 20 de
metri pătraţi. Pompierii au localizat
şi lichidat incendiile cu operativi-
tate, împiedicând propagarea aces-

tora şi reuşind, astfel, să salveze
bunuri de o valoare considerabilă.

Cauzele, stabilite în timp
record

Cercetările efectuate la faţa
locului au indicat faptul că eveni-
mentele au fost, cel mai probabil,
rezultatul provocării focului deschis
în spaţii deschise, în cazul incendi-
ului de mirişte de la Certeze, iar în
ceea ce priveşte incendiile de case, la
Tăşnad, coş de fum necurăţat de
funingine, iar la Pişcolt, coş de fum
amplasat necorespunzător faţă de
materialele combustibile. 

Ciprian Bâtea

Primăvara se numără incendiile
8Pompierii sunt sufocaţi, în această perioadă, de numărul tot mai mare de incendii

În judeţul Satu Mare peste
o sută de persoane au depus
bonurile fiscale la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice.
Prima extragere din cadrul loteriei
bonurilor fiscale a avut loc a doua
zi de Paşte, în data de 13 aprilie,
fiind luate în considerare toate
bonurile emise în perioada 2 febru-
arie – 28 martie, pentru
cumpărăturile plătite cu cardul,
bonuri de masă sau numerar. În
urma extragerii, sunt câştigătoare
bonurile fiscale în valoare de 6 lei
emise la 7 februarie.

Loteria Fiscală, organizată

de Paşte, are peste o sută de
câştigători în judeţul Satu Mare,
potrivit informaţiilor furnizate de
reprezentanţii Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice
(AJFP) Satu Mare. Mai exact, un
număr de 104 persoane au prezen-
tat până ieri ca dovadă bonul fiscal
care le dă dreptul să intre în posesia
unei cote parte din premiul total de
un milion de lei. Cum sătmărenii
mai au la dispoziţie 30 de zile pen-
tru a-şi revendica premiul sunt
premise serioase ca numărul aces-
tora să crească. 

Ciprian Bâtea

Peste o sută de sătmăreni 
au câştigat la Loteria Fiscală
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Preşedintele CJ, Adrian Ştef, în vizită 
de lucru la Bruxelles
8Comitetul European al Regiunilor va adopta propuneri de îmbunătățire a Planului de investiții al UE în valoare
de 315 miliarde EUR

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Satu Mare, Adrian Ştef, se
află la Bruxelles unde a avut loc

ieri întâlnirea delegaţiei României, în
cadrul Comitetului Regiunilor (CoR)
şi şedinţa de grup CoR ALDE, după
care a urmat sesiunea plenară din apri-
lie a Comitetului European al Regiu-
nilor (CoR) care este susţinută în
aceste zile.

Dezvoltare echilibrată şi
solidară

În cadrul sesiunii plenare din
aprilie a Comitetului European al Re-
giunilor (CoR), principala temă care va
face obiectul dezbaterilor va fi garanta-
rea faptului că toate orașele și regiunile
UE beneficiază de pe urma Planului de
investiții al UE în valoare de 315 mi-
liarde EUR, care a fost lansat de Comi-
sia Europeană în luna noiembrie a
anului trecut, și contribuie totodată la
acest plan. Avizul privind Fondul euro-
pean pentru investiții strategice (FEIS)
urmează a fi adoptat de către membrii
Comitetului la 16 aprilie, cu scopul de
a dezbate potențialul impact regional al
planului. În preziua dezbaterii va avea
loc o conferinţă la nivel înalt, intitulată
Planul de investiții pentru Europa: un
efort colectiv, în cadrul căreia
președintele CoR, Markku Markkula,
îl va avea ca invitat pe vicepreşedintele
Comisiei Europene, Jyrki Katainen.

Prin intermediul avizului
elaborat de președintele Regiunii Pi-
cardie din Franța, Claude Gewerc
(FR−PSE), regiunile și orașele din UE
își vor prezenta propunerile de
îmbunătățire a Regulamentului FEIS.
Printre principalele obiective se nu-
mără consolidarea capacității de mo-
bilizare a investitorilor privaţi de la
nivel regional, precum și garantarea

faptului că și teritoriile mai puțin dez-
voltate și proiectele la scară mică pot
profita de intervenția noului fond.

Utilizarea eficientă 
a resurselor

În cadrul eforturilor sale de
a crea o economie mai durabilă, Co-
misia Europeană are în vedere mă-

suri de îmbunătățire a consumului
energetic în clădiri. CoR va adopta
avizul referitor la planurile Comisiei,
elaborat de Csaba Borboly (RO-
PPE), președintele Consiliului
Județean Harghita. Dl. Borboly este
preocupat de faptul că „va fi trecut
cu vederea rolul autorităților locale
și regionale, în pofida faptului că
acestea au un rol major în stimularea

utilizării eficiente a resurselor și în
reducerea impactului asupra mediu-
lui”. Pe lângă preocuparea legată de
faptul că nu se menționează utiliza-
rea energiei regenerabile, care poate
contribui în mod semnificativ la du-
rabilitatea unei clădiri, proiectul de
aviz sugerează ca UE să ajute regiu-
nile mai puțin dezvoltate să facă față
provocărilor legate de clădirile dura-
bile și să faciliteze extinderea infras-
tructurii verzi.

Expirarea sistemului
UE al cotelor de lapte

Întrucât la 31 martie a ex-
pirat sistemul UE al cotelor de lapte,
CoR va discuta despre impactul pro-
ducţiei de lactate asupra regiunilor
UE pe baza proiectului de aviz ela-
borat de René Souchon (FR-PSE),
președintele Regiunii Auvergne. Ra-
portorul își exprimă preocuparea
față de consecinţele îngrijorătoare
ale reducerii sau abandonării pro-
ducţiei de lapte în regiunile dezavan-
tajate sau vulnerabile, în care
producţia de lapte este vitală pentru
păstrarea locurilor de muncă și con-
stituie un pilon esenţial al economiei
regionale. În recomandările sale, el
solicită ca UE să ia măsuri urgente
pentru a salvgarda venitul tuturor
producătorilor de lactate, solicitând
o creștere imediată a nivelului plasei
de siguranță pentru aceștia, în
așteptarea introducerii unui alt me-
canism.

CIPRIAN BÂTEA

PROMOVARE. Adrian Ştef susţine interesele judeţului Satu Mare

Candidaţii pentru posturile 
Inspectoratului Şcolar

În mai puţin de o
săptămână, pe 21 aprilie, la sediul
Ministerului Educaţiei va avea loc
concursul pentru funcția de in-
spector şcolar general adjunct,
pentru judeţul Satu Mare. Tot
atunci va avea loc și concursul
pentru postul de  director al Casei
Corpului Didactic (CCD). 

Pentru funcţia de inspec-

tor şcolar general adjunct s-au în-
scris doi candidaţi, şi anume Szasz
Piroska şi Mariana Roman, ambii
ocupând în prezent această funcţie
dar prin delegaţie în interesul
educaţiei. De asemenea, pentru
funcţia de director al Casei Cor-
pului Didactic s-a înscris actualul
interimar, Ioan Viman. 

Florin Dura

Primăria municipiului
Satu Mare, împreună cu operato-
rul de salubrizare SC Florisal SA,
continuă acţiunea de curăţenie de
primăvară în perioada 20.04 -
26.04.2015. Acţiunea se va desfă-
șura numai pentru colectarea deș-
eurilor vegetale din curţile și
grădinile caselor. Colectarea aces-
tora se va realiza exclusiv în zilele
în care strada este programată
pentru colectarea deșeurilor me-
najere. Deșeurile vegetale se vor
depozita în grămezi, lângă pube-
lele cu deșeuri menajere. Nu se ad-
mite amestecarea deșeurilor
vegetale cu alte deșeuri, deșeurile
vegetale fiind colectate separat de
restul deșeurilor. “Rugăm cetăţe-
nii municipiului să respecte zilele
programate și modul de depozi-

tare, în caz contrar se vor aplica
amenzile prevăzute de Hotărârea
Consiliului Local nr.33/2011. Co-
lectarea și transportul deșeurilor
vegetale nu se taxează suplimentar

pentru cetăţeni, cheltuielile fiind
suportate din Bugetul Local”, se
arată într-un comunicat de presă
remis de Primăria Satu Mare. 

Bogdan Tulbure

Începe marea curăţenie de primăvară în Satu Mare

N. Lucian, în vârstă de 19
ani, din Călinești Oaș, conducând în
cursul zilei de luni motociclul marca
Piaggio, proprietate personală, pe
D.J. 109 L, în Călinești Oaș, s-a de-
zechilibrat şi s-a răsturnat în șanțul
din partea dreaptă a direcției de de-
plasare autoaccidentându-se ușor.
Poliţiştii au stabilit faptul că acesta
nu posedă permis de conducere de
nici o categorie. Susnumitul a fost
transportat la Spitalul Municipal
Satu Mare pentru investigații medi-
cale, unde i-au fost recoltate probe
biologice de sânge pentru stabilirea
unei eventuale alcoolemii.  În cauză
s-a întocmit dosar penal pentru con-
ducere fără permis. 

Robert Marcus

Un mopedist fără permis a parcat
în arătură

Seară extrem de tensio-
nată la ”Hell’s Kitchen – Iadul bu-
cătarilor”. În timpul service-ului
de miercuri, sătmăreanul Gabriel
Tudor a atras atenția tuturor prin
decizia sa neașteptată de a pleca
din bucătărie în plin service, lă-
sându-și singuri colegii, ceea ce a
atras după sine mustrarea juraților
și eliminarea din concurs.

Sătmăreanul le-a recu-
noscut tuturor că vrea să iasă din

competiție, astfel că și-a făcut ba-
gajul, s-a schimbat de tunica de
bucătar și a început să fumeze tac-
ticos un trabuc. Trimiși de chef
Scărlătescu să-l convingă să re-
vină în bucătărie pentru a ter-
mina service-ul ca o echipă
adevărată, colegii lui Tudor nu
au reușit decât să-l facă pe acesta
să se închidă în cameră. A fost
nevoie de prezența celor trei
jurați pentru a-i oferi lui Tudor

mai multe opțiuni. ”Ai trei va-
riante, la alegere: te duci în bu-
cătărie, termini service-ul și
vorbim la final; ori o iei prin
mijlocul circului cu circ sau te
dau afară cu bodyguarzii, tot cu
circ,” i-a explicat chef Florin.

Întors în bucătărie, dar
cu nervii întinși la maximum,
Tudor a fost în cele din urmă
poftit să părăsească show-ul în
văzul tuturor.

Sătmăreanul Gabriel Tudor scos afară cu bodyguarzi
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Federalcoop
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţiu  în suprafaţă

de 40 mp, 

format din 2 încăperi, 
pretabil ca birou adminis-

trativ, birotica, 
în localitatea Satu Mare 

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

Informaţii la 
0728-114245.

       

Ponta cere sprijinul Concurenţei
după reducerea TVA la alimente

Premierul Victor Ponta a so-
licitat sprijinul Consiliului
Concurenţei pentru pri-

mele luni după aplicarea TVA de
9% la alimente, pentru a preveni
apariţia unor noi carteluri pe
piaţă, arătând că măsura aplicată
anterior de reducere a TVA la
pâine a avut și “părţi mai puţin
pozitive”.

“Vreau să vă rog să ne spri-
jiniţi în ceea ce va fi, după 1 iunie, o
perioadă de o lună, două, trei, de
aplicare a regulilor competiţiei și ale
pieţei după reducerea TVA la toate
produsele agro-alimentare. Expe-
rienţa de la pâine are părţi pozitive
și părţi mai puţin pozitive. Acuma,
însă, va fi la tot și vreau să cred că re-
gulile competiţiei și regulile pieţei
libere vor funcţiona cu adevărat, nu
o să ne trezim cu noi carteluri la
carne, la pâine, la alte produse, care,
de fapt, să oprească ceea ce ne-am
dorit cel mai mult, și anume o com-
petiţie deschisă, preţuri mai mici și

calitate mai mare”, a afirmat Ponta,
prezent la bilanţul Consiliului
Concurenţei. Guvernul a decis ca,

din luna iunie, TVA să fie redusă la
9% la toate produsele agro-alimen-
tare.

Producătorii de ţigarete
solicită efectuarea unui studiu de
impact al proiectul de amendare
a legii privind combaterea
efectelor fumatului, care, potrivit
acestora, poate duce la pierderea
a 20.000 locuri de muncă şi la
înjumătăţirea afacerilor pentru
circa 50% din unităţile care vând
ţigarete.

Companiile de profil au
depus recent, la Camera
Deputaţilor, un punct de vedere
referitor la propunerea de interz-
icere totală a fumatului în
spaţiile publice închise şi de in-
terzicere a comercializării pro-
duselor din tutun la o distanţă de
mai puţin de 250 metri de spitale
şi unităţi de învăţământ.

"Estimăm că, dintr-un
total de 73.000 de puncte de vân-
zare cu amănuntul a produselor
din tutun, aflate la ora actuală în
România, vor fi afectate peste
46% la nivel naţional: 54% in
mediul urban şi 27% in mediul
rural. Dat fiind că în Bucureşti
există peste 500 unităţi de
învăţământ şi peste 100 unităţi
medicale, impactul estimat este
de 65% din numărul punctelor
de vânzare (…)", se arată în docu-
mentul menţionat.

Potrivit sursei citate,
scăderea traficului de consuma-
tori fumători poate conduce la
reducerea vânzărilor şi pentru
alte categorii de produse, coşul
de cumpărături al unui fumător

fiind cu peste 30% mai mare
decât cel al unui nefumător.

"Cifra de afaceri va
scădea în cuantum egal cu
vânzările generate de categoria de
ţigarete, iar reducerea volumelor
şi a profitului va determina în
mod direct scăderea
posibilităţilor fiecărui comer-
ciant de a plăti salarii sau de a
menţine numărul de angajaţi. Ca
urmare, sunt anticipate efecte în
lanţ pentru antrepozitari,
angrosişti, transportatori, fiind
estimate pierderea a circa 20.000
de locuri de muncă din totalul de
circa 40.000 in această ramură
economică, pe lanţul de
aprovizionare şi distribuţie",
susţin producătorii.

Producătorii vor studiu de impact la propunerea 
de interzicere a fumatului în spaţii publice închise

SC AURORA SA 
angajeaza:

Inginer si sau Economist:
- Studii superioare din domeniul
de:inginer constructor,mecanic
(preferabil) sau electric si sau eco-
nomist;
- Cunostinte operare PC 
- Permis conducere cat. B;
- Abilitati de planificare, organizare
si coordonare activitate de intreti-
nere/reparatii;
- Abilitati de comunicare si lucru in
echipa

Director hotel:
-Studii superioare de comert,turism,

hoteluri, marketing sau manage-
ment, cursuri de zi, de stat cu licenta
-Cunoscator a 2 limbi de circulatie
internationala
-Carnet de conducere cat.B
-Cunostinte de operare calculator,
bun cunoscator al pachetului Mi-
crosoft Office, experienta de ope-
rare a programelor de gestiune
hoteliera
-Abilitati de negociere, comunicare,
prezentare, organizare
Prezinta avantaj experienta in do-
meniul hotelier.

Cererile se depun pana in data de
13.04.2015, informatii la telefon
0261.714.199

Comunicat anunţ privind derularea cursului de formare
profesională continuă

„Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (NC 5133.2.1) ”  

În perioada 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, în cadrul proiec-
tului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul
medico-social din România la programele de formare profesională
continuă” se derulează în județul Satu Mare, cursul gratuit de formare
profesională continuă „Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (NC 5133.2.1) ”.

Cursul „Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (NC 5133.2.1) ” or-
ganizat si derulat de către Societatea Națională de Cruce Roșie din Româ-
nia se adresează angajaților necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare
din domeniul medico-social care doresc să-și îmbunătăţească nivelul de cali-
ficare a forţei de muncă și să-și dezvolte competenţe profesionale pentru o
mai bună adaptabilitate la nevoile pieței și la evoluția economică. Acest  curs
oferă creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în
cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea ac-
cesului la metode alternative moderne de formare continuă, conţinuturi şi
metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în dome-
niul medico-social. 

Cursul este autorizat CNFPA și cumulează un total de 720 de ore,
fiind format din:
pregătire teoretică - 240 ore
și partea practică – 480 ore. 

În cadrul procesului de inscriere, derulare si finalizare a cursului de
formare profesională continua, cursanții - angajați necalificați și/sau cu un
nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social  beneficiează de servicii
de informare, consiliere și orientare profesională, iar ca urmare a absolvirii
programului de calificare vor primi subvenția în valoare de 960 RON.

Informații privind proiectul:
Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul
medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”,
este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către
Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALAC-
TICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România
și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Coordonator local campanii – Borlan Rodica-Margareta, 
E-mail: crucea_rosie_satu_mare@yahoo.com
Coordonator informare și publicitate - Nedelcu Daniela, 
E-mail: nedelcu_daniela@ymail.com
Responsabil informare si publicitate – Nadia Lazăr, 
E-mail: comunicare@crucearosie.ro

Telefon: 021 240 14 10, Fax: 031 438 10 06

ANUNȚ
Orașul Negrești Oaș, titular al proiectului

Alimentare cu energie electrică din PC 6 a con-
sumatorilor din Luna Șes, anunţă publicul intere-
sat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
catre APM Satu Mare în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul: Alimentare cu energie electrică din PC
6 a consumatorilor din Luna Șes, propus a fi am-
plasat  în oraşul Negrești Oaș, str. Luna Șes, jud.
Satu Mare.

Proiectul deciziei etapei de incadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân
nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30,
vineri între orele 8-14 precum si la următoarea
adresa de internet  http://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.
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Micro 16, Aleea Universului nr. 4
L-S între 8-22 , D între 9-21

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

reStAUrAnt
SAlA De eveniMente

terASe, CAMere

CAMPinG - CASUte - PeSCUit
PlAJA AMenAJAtA

MiniFOtbAl & teniS De CAMP

localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

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 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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Vineri, în Săptămâna Lumi-
nată, după Paşti, se prăz-
nuieşte “Izvorul

Tămăduirii” sau “Izvorul cel de
viaţă purtător”, zi în care se aduce
o aleasă cinstire Preacuratei Fe-
cioare Maria, ocrotitoarea mănăs-
tirilor, afirmă Părintele
Gherontie, stareţul mănăstirii
“Izvorul Tămăduirii”, Măriuş,
jud. Satu Mare. 

În ceea ce priveşte istoricul
acestei sărbători, părintele stareţ ne
povesteşte că pe când Leon cel
Mare era tânăr, plimbându-se prin
pădurile din preajma Constantino-
polului, a întâlnit un orb rătăcit,
oferindu-se să-l conducă la drum.
La un moment dat, orbul a cerut
apă. Leon a început să caute apă,
însă n-a găsit. Pe când căuta un
izvor, s-a auzit un glas tainic: “pă-
trunde, Leon împărate, mai adânc
în pădure şi luând cu mâinile tale
apă tulbure – de care vei da – poto-
leşte setea orbului şi apoi unge ochii
lui cei întunecaţi şi vei cunoaşte în-
dată cine sunt eu”. Procedând pre-
cum i s-a cerut, tânărul Leon s-a
afundat mai mult în pădure şi gă-
sind un izvor cu apă tulbure i-a po-
tolit orbului setea şi spălându-l la
ochi, acestuia i-a revenit vederea.
După ce Leon a fost proclamat îm-
părat (457-474), a zidit deasupra iz-
vorului o biserică în cinstea Maicii
Domnului, al cărei glas a fost în-
vrednicit să-l audă în tinereţea sa. În
acea biserică a Maicii Domnului au
avut loc multe vindecări miracu-
loase prin mijlocirea ei, cu apa izvo-
rului. De pildă, un tânăr vrând să
facă un pelerinaj la acest izvor, i se
face rău şi le spune celor din
preajma sa că de va muri pe corabie
să fie dus la biserica Maicii Domnu-
lui şi să i se toarne pe trup trei găleţi
de apă din izvor şi să fie îngropat în
preajma acelei biserici. Murind el şi
turnându-i-se peste trup apă din
izvor, a înviat îndată. De asemenea,
mulţi oameni s-au vindecat de ulcer,
cangrenă, abcese periculoase, lepră
şi alte boli. După slăvitul praznic al
Învierii Domnului Iisus Hristos nu
se putea să nu se cinstească Preacu-
rata Fecioară Maria din care S-a în-
trupat Domnul Vieţii, conchide
părintele Gherontie.

Creştinii, indiferent de na-
ţionalitate, au un respect profund şi
o dragoste sinceră faţă de Maica
Domnului. Respectul se datorează
faptului că ea L-a născut pe Dom-
nul Iisus Hristos, făcând posibilă
mântuirea neamului omenesc. Dacă
Hristos nu S-ar fi întrupat, răscum-
părarea omului nu s-ar fi putut rea-
liza. Fiul lui Dumnezeu Se naşte
mai înainte de veci din Tată fără de
mamă, iar la plinirea vremii ia trup
omenesc din mamă, fără de tată.
Dragostea, care caracterizează ata-
şamentul nostru faţă de Fecioara
Maria, este o consecinţă a apropierii
intime pe care noi o simţim faţă de
ea. Creştinul autentic o priveşte pe
Maica Domnului ca pe propria sa
mamă, motiv pentru care îi dezvă-
luie toate intimităţile, având con-
vingerea că orice rugăminte
adresată cu credinţă, lacrimi şi stă-
ruinţă nu va rămâne fără răspuns.

Dacă Iisus vine pe pământ, năs-
cându-Se din Sfânta Fecioară şi fă-
cându-Se frate cu noi, înseamnă că
şi noi devenim copiii Mariei, fiind
pătrunşi până în adâncul fiinţei de
o iubire curată faţă de dânsa. În cli-
pele de zbucium sufletesc şi de sufe-
rinţă ne rugăm cu încredere Maicii
Domnului, cerându-i sprijinul, iar
după ce dorinţa ne este îndeplinită
trebuie să îi fim recunoscători. Ea
este pentru noi Măicuţa Sfântă, iar
cultul pe care i-l acordăm poartă
numele de preacinstire sau suprave-
nerare (hiperdulie). 

Creştinii pot demonstra
faptul că sunt copiii Maicii Dom-
nului dacă se străduiesc să-i imite
virtuţile: ascultarea, smerenia, bu-
nătatea, blândeţea, rugăciunea, pos-
tul şi, în mod deosebit, felul în care
L-a iubit pe Fiul ei, fiind conştientă
că demnitatea şi dragostea de mamă
pentru copil sunt împletite cu
multe sacrificii în această lume. Ni-
meni nu poate afirma că Îl iubeşte
pe Iisus, dacă pe Preacurata Sa
Maică nu o iubeşte, ci o defăimează.
Suferinţa pe care a îndurat-o în mo-
mentele în care Fiul ei a fost răstig-
nit pe Golgota reprezintă o garanţie
certă că ea ne va înţelege toate greu-
tăţile prin care trecem. Prin urmare,
în dificultăţile la care suntem expuşi
în viaţă, să alergăm la Maica Dom-
nului şi Mama noastră, să ne închi-
năm înaintea icoanei sale, cu
certitudinea că putem obţine orice
de la ea, dacă Îl iubim pe Fiul ei. 

Nu trebuie să uităm nicio-
dată de unirea desăvârşită dintre
Maria şi Iisus în lucrarea de mân-
tuire şi de proniere a omenirii. Re-
laţia de iubire dintre Maria şi Iisus
va rămâne mereu o oglindă pentru
raportul dintre fiecare mamă şi co-
piii ei. O mamă este capabilă de
orice pentru copilul ei, pe care l-a
născut în chinuri. Viaţa ei este o
permanentă jertfă pe altarul fami-
liei. Inima mamei este sfântă, deoa-
rece din ea izvorăsc nenumărate
flori: iubire, tandreţe, răbdare, bu-
nătate, totală dăruire, devotament,
ocrotire, iertare. La rândul său, co-
pilul este dator să îi răspundă

mamei cu aceeaşi iubire, cu respect
şi ascultare. Dacă nu procedează
astfel, nu va putea fi primit ca fiu al
Maicii Domnului şi al lui Dumne-
zeu, Tatăl Ceresc. 

Omul modern, cu toată vi-
teza cu care abordează viaţa, simte
uneori nevoia de a se opri din aler-
gare, de a se reculege, de a se destăi-
nui cuiva drag, spre a simţi o
mângâiere ce nu poate fi exprimată
în cuvinte. Astfel, el îşi îndreaptă
atenţia şi gândul spre Mama lui
Iisus, ştiind că ea va înţelege orice îi
va spune, că ea îl va atrage spre
inima ei de mamă, ajutându-l să de-
păşească orice situaţie dificilă.
Maica Domnului a avut întodeauna
un rol extrem de important în viaţa
spirituală a creştinilor, către ea în-
dreptându-se rugăminţile tuturor. 
Cinstirea pe care omul o acordă
Maicii Domnului se evidenţiază
atât prin icoanele, rugăciunile şi
cântările care îi sunt adresate, cât şi
prin mănăstirile pe care ea le patro-
nează şi către care se îndreaptă cre-
dincioşii în pelerinaj, cu nădejdea
neclintită în ajutorul ei. Oricât de
grea ar fi o nenorocire, aceasta se
uşurează în momentul în care i-o
comunicăm Fecioarei Maria, ru-
gând-o să ne atenueze suferinţa.
După ce ne plecăm genunchii în
faţa icoanei sale, după ce vărsăm la-
crimi sincere dintr-o inimă smerită,
nu se poate să nu simţim o pace des-
ăvârşită care se pogoară asupra
noastră şi care ni se instaurează în
suflet. 

Maria este cea care, prin
puterea cu care a fost investită de
Dumnezeu, apără viaţa credincioşi-
lor, izbăvindu-i din orice necaz. De
asemenea, ea este cea mai fierbinte
rugătoare şi cea mai puternică mij-
locitoare între noi şi Dumnezeu, ce-
rând iertarea păcatelor şi împlinirea
cererilor noastre. În concluzie, se
impune să avem încredere în Maica
Domnului şi să o iubim, fiindcă,
prin rugăciunile ei către Dumnezeu,
mântuirea devine un scop mai uşor
de atins.

Preot dr. Cristian Boloş

Ce semnificaţie are sărbătoarea 
„Izvorul tămăduirii”? 

De ce o cinstim pe Maica Domnului?

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 polyes-
ter, uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul
cel mai mare oferit. Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru au-
tovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri,
supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu impri-
manta 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
– la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri,
ora 13:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de imbracaminte,
incaltaminte, accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial in suprafata
utila de 152 mp cu cota parte din teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare, str.
Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul commercial este dispus pe 2 nivele, cu
suprafata utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura imobilului este realizata
din caramida, cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si panouri rigips, inchideri din
caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie PVC cu
geam termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea
lavabila, fara crapaturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de func-
tionare. Instalatia de incalzire este formata din tevi de cupru fara calorifere si central
termica. Imobilul este racordat la instalatiile de energie electrica, retea de apa si canal
si gaz. Pretul de vanzare este de 64.350 euro; Sedintele de vanzare vor avea loc la data
de la data de 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora 13:00;
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, et. III. Proprietatea are bucatarie (3,36 mp), hol (3,6 mp), baie (3,74 mp), o cam-
era 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 bu-
catarie si in doua camere si din lemn simplu in cea de-a treia camera, usi interioare
panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de functionare, iar instalatia de incalzire este
formata din convector pe gaz montat in camera cu suprafata de 11,83 mp. Pretul de
vanzare este de 12.000 euro. Sedintele de vanzare vor avea loc la data de 02.04.2015,
09.04.2015 si 16.04.2015 ora 14:00.
Debitor SC Rometex Styl SRL, Autoutilitara Dacia 1307 – 435 lei, Autoturism Nissan
Bluebird – 209 lei si echipament de calcul - 200 lei. Sedintele de vanzare a acestor
bunuri vor avea loc la data de 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora 14:00.
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.

INSOLVADMIN RO SPRL cu sediul în Satu Mare,
str.Maramureș nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO I – 3778, CIF
31609950, (fost C.I.I. LUCIAN DIMULESCU) în calitate de lichidator
judiciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de
mai jos. Licitațiile se vor ține la biroul INSOLVADMIN RO SPRL din Satu
Mare, P-ța Libertății nr.20, cam.206.

1) SC AVE BURAS SRL, CUI 16143961 :
a) Hala nr.2 în suprafață utilă de 563,76 mp și suprafață construită

de 596 mp, cu teren aferent, situată în Oșvareu
Prețul de pornire la licițație – 65.284 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 14 și până în 13.05.2015. 
Garanția de participare la licitație este de 6.528,40 lei. Caietul de

sarcini poate fi achiziționat de la lichidator pentru suma de 200 lei.
SC TOPOLINO SRL, CUI 18301618
a) Imobil ap.2 înscris în CF 56852 Satu Mare cu nr.cad.7035/18 și

CF colectivă 47296 Satu Mare – preț pornire la licitație – 119.780 lei
b) Casa de marcat - preț pornire la licitație - 64 lei + TVA
În fiecare zi lucrătoare de miercuri la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la lichidator pentru suma de 200
lei.

Informații suplimentare– tel.0745545862.

ANUNȚ
Consiliul Județean Satu Mare, cu sediul în Piața 25 Octombrie,

nr. 1, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectele: “Modernizare DJ 108 G Supuru de Sus (DN 19) – Sechereșa
– DJ 109 N km 0+00+4+910”, “Modernizarea drumului județean
DJ 108 L Tășnad – Craidorolț - Mădăras”, “Modernizarea drumului
județean DJ 108 M Tășnad – Carei – Granița cu Ungaria”, “Moder-
nizarea drumului județean DJ 193 A Satu Mare – Amați – Rușeni –
Tătărești – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc,
Homorodu de Sus – Solduba – Hodișa – Socond – Rătești”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B,
județul Satu Mare și la sediul titularului, în zilele de luni-joi între 8-16,30
și vineri între orele 8-14. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pen-
tru Protecția Mediului Satu Mare. 

Biroul de presă
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LIGA A 2- A: OLIMPIA – CS MIOVENI, SâMBăTă ORA 11

Moral bun pentru trupa lui
Niculescu

olimpia joacă sâmbătă acasă
cu CS Mioveni în etapa a 3-
a a play off-ului Ligii a 2-a.

Elevii lui Csik vin după o remiză, tot
pe teren propriu, 1-1 cu FC olt şi
speră ca în faţa argeşenilor să obţină
primul succes din play-off.

Se anunţă totuşi un meci dificil dacă
ţinem cont că CS Mioveni vine la Satu
Mare după o remiză nesperată în faţa
liderului şi cu o dorinţă de revanşă
după înfrângerea de la Satu Mare din
sezonul regulat. Una cu cântec şi cu o
decizie ciudată a arbitrilor!

Partida va conta pentru etapa
a treia din play-off-ul seriei a doua şi va
avea loc sâmbătă, 18 aprilie, de la ora
11. Argeşenii au un moral destul de
bun după ce au remizat cu o echipă ce
are un buget de trei ori mai mare decât
al lor şi cu jucători care pot face oricând
diferenţa. Însă Ayza şi colegii săi le-au
ţinut destul de bine piept jucătorilor lui
Dan Alexa, chiar şi în momentele când
s-au aflat în inferioritate numerică,
pentru că Mazilu ieşise din schemă,
încă din minutul 63. Atunci când arbi-
trul l-a gratulat cu al doilea cartonaş
galben şi astfel şi-a lăsat echipa în 10
oameni.

Chiar şi aşa, argeşenii nu au
fost nici pe departe o pradă uşoară,
dimpotrivă, şi-au regăsit echilibrul şi au
reuşit să nu fie prinşi descoperiţi de ad-
versari. Ba chiar au egalat în ultimul
minut al prelungirilor, 97, e drept,
printr-un autogol al oaspeţilor.
Antrenorul Mioveniului, Claudiu
Niculescu, a declarat după joc că elevii

săi s-au ridicat la nivelul liderului clasa-
mentului. „Am sperat până în ultima
clipă. A fost însă greu pentru că am în-
tâlnit o echipă foarte bună. Ne-am
ridicat la nivelul lor în multe momente.
Punctul obţinut cu Timişoara
contează mult pentru noi, deşi nu e
foarte mulţumitor. Avem doar două
goluri în 2015, şi asta pentru că nu

reuşim să fructificăm ocaziile pe care le
avem. Urmează meciul de la Satu
Mare, o partidă extrem de grea şi
importantă. Îmi doresc un rezultat
bun”, a declarat tehnicianul argeşenilor.
* Etapa de sâmbătă mai programează
partidele ACS Poli Timişoara –
Unirea Tărlungeni şi CS Metalul
Reşiţa – FC Olt Slatina.

FLorIn MurEşAn

Sâmbătă la Botoşani se
desfăşoară un puternic turneu
internaţional de lupte greco-ro-
mane. Acolo unde au fost invitaţi să
participe şi sportivi de la CS Satu
Mare-Cetate Heracle Ardud.
Delegaţia condusă de Tudor Barbul
şi Claudiu Blaga va număra şi nouă
luptători, care vor intra pe saltea la
categoriile de copii, cadeţi şi juniori.
Pe lângă cluburile din ţară şi-au
anunţat prezenţa şi luptători din
Bulgaria, Rep. Moldova, Ungaria şi
altele.

Pentru CS-Cetate Heracle
vor lupta, la copii Raul Zarzu şi
Trandafir Silaghi la 28 kg, Marian
Zaha (38 kg), Andrei Barbul şi An-

drei Buzilă la 59 kg, la cadeţi Marius
Bulgăr (42 kg), Sabinel Lobonţ (54
kg) şi Gerhard Diczik (100 kg), iar

la juniori Mădălin Bulgăr (66 kg).
Luptătorii vor porni la

drum azi la prânz.

LUPTE
La turneu internaţional la Botoşani

Liga a IV-a ELITE, etapa a XVIII-a
Sâmbătă
• Someşul Oar - Voinţa Doba (teren
Someșul, ora 16:00 și 18:00): Robaș
Raul, Talpoș Virgil. Observator: Racolța
Vasile
• Luceafărul Decebal- Ştiinţa Beltiug (ora
15:00 și 17:00): Chiș Florin, Peter Alin,
Iuhas Tibor. Observator: Năstruț Liviu
Duminică
• Sportul Botiz - Schwaben Kalmandi
Cămin (Ora 15:00 si 17:00): Bathory
Ștefan, Gherasim Florin, Matei Claudiu.
Observator: Ziman Cornel
• Talna Oraşu Nou - Recolta Dorolţ (Ora
15:00 si 17:00): Lupcsa Zsolt, Nagy Sz-
abolcs, Pop Emanuel. Observator: Pataki
Zoltan
• Cetate Ardud - Unirea 08 Tăşnad (Ora
15:00 si 17:00): Hariș Armin, Pop Cristi,
Costea Dănuț. Observator: Cionca Ghe-
orghe
• Turul Micula - Viitorul Vetiş (Ora
15:00 si 17:00): Raț Sebastian, Tăbăcaru
Sergiu, Șerbănoiu Alexandra. Observa-

tor: Dumitraș Gheorghe
• Olimpia Satu Mare stă. 
*Echipa Gloria Moftinu Mare s-a retras
din campionat.
Miercuri, 22 aprilie, meci restant din
etapa a XVI-a
• FC Olimpia II Satu Mare – Schwaben
Cămin (ora 16:00 și 18:00, teren
Cămin): Pop Lucian, Kopriva Tamas,
Kopriva Zsolt. Observator: Păduraru
Valentin

Liga a IV-a
Seria A - etapa a XIV-a
Azi
• Dacia Medieșu Aurit – Victoria Apa
(Ora 15:00 și 17:00): Petreuș Gheorghe,
Peneghi Șerban, Grishaber Daniel. Ob-
servator: Cseh Sandor
Duminică
• Prietenia Crucișor – Energia Negrești
(Ora 15:00 și 17:00): Szilagyi Bertalan,
Toth Cristian, Pinter Daniel. Observator:
Halici Eugen
• Ugocea Porumbești – Voința Lazuri
(Ora 15:00 și 17:00): Berei Roland, Kos-

zor Gabor, Mișco Vasile. Observator:
Gherasim Alexandru
• Voința Babța- AS Livada (Ora 15:00 și
17:00): Chiorean Cristian, Miclăuș
Răzvan, Bura Ilie. Observator: Pop Nico-
lae
• Unirea Păulești- Someșul Odoreu (Ora
15:00 și 17:00): Câmpan Mircea, Kallos
Tamas, Girați Cristian. Observator:
Szabo Iuliu
• Arsenal Vetiș – Someșul Cărășeu (meci
neprogramat)
Seria B - etapa a XVIII-a
Sâmbătă
• Victoria 2008 Carei – Fortuna Căpleni
(Ora 15:00 și 17:00): brigada Oradea.
Observator: Por Constantin
Duminică
• Stăruința Berveni – Viitorul Lucăceni
(Ora 15:00 și 17:00): Merkli Csaba,
Bauer Iosif, Bauer Adalbert. Observator:
Chioreanu Radu
• Recolta Sanislău – Vulturii Santău (Ora
15:00 și 17:00): Moldovan Andrei,
Demian Rareș, Lukacs Levente. Obser-

vator: Kegyes Tiberiu
• Crasna Moftinu Mic – Frohlich Foieni
(Ora 15:00 și 17:00): Peter Alin, Chiș
Florin, Iuhas Tibor. Observator: Ciarnău
Nicolae
• Victoria Petrești – Kneho Urziceni
(Ora 15:00 și 17:00): Kovacs Attila, Bâlc
Csaba, Man Cătălin. Observator: Kegyes
Adalbert
• Schamagosch Ciumești – Real Andrid
(Ora 11:00 și 13:00): Dragoș Bogdan,
Kopriva Tamas, Kopriva Zsolt. Observa-
tor: Torok Zoltan
• Olimpia Domănești – Unirea Pișcolt
(Ora 15:00 și 17:00): Ciocoi Marian,
Ciceu Marian, Ardelean Vlad. Observa-
tor: Morar Nicolae

Liga a V-a, etapa a XIV-a 
Seria A
Duminică
• Victoria Tiream – Platanul Marna (ora
18:00): Schwartzkopf Zsolt, Redai
Arpad, Ursa Viorel. Observator: Niță
Gheorghe
• Olimpia Căuaș – Chehi Hodod (ora

15:00): Schwartzkopf Zsolt, Hasna Mi-
hail, Cioltean Dumitru. Observator:
Rosz Zoltan
• Voința Sătmărel – AS Ghenci (ora
17:00): Glazer Vendelin, Cereteu Tudor,
Kovacs Patrik. Observator: Iuhas Ioan
• Dacia Supur – Crasna Craidorolț, amâ-
nat
Seria B 
Duminică
• AS Bercu - Viile Satu Mare (ora 17:00):
Bogdan Răzvan, Anghiuș Marius, Pop
Casian. Observator: Altfatter Robert
• Recolta Dorolț II- Egri Sasok Agriș (ora
17:00): Botoș Roland, Horvath Attila,
Chiorean George. Observator: Racolța
Vasile
• Venus Dumbrava – Dari Lipău (ora
17:00): Neichi Sergiu, Chiriloaia
Ciprian, Șulyoc Adrian.
Observator:Kuki Carol
• FC Certeze – Speranța Halmeu (ora
17:00): Priner Ionuț, Călănan, Szabo.
Observator: Stoica Viorel
• Înfrățirea Tarna Mare stă.

Liga 1
Programul etapei 
a 27-a
Azi
18.00 CSMS Iaşi – FC Braşov  (Digi,
Dolce, Look Plus)
20.30 CFR Cluj – ASA Tg.Mureş
(Digi, LookTV)
Sâmbătă 
15.30 FC Botoşani – Ceahlăul (Digi,
LookTV)
18.00 Viitorul – Astra (Digi, LookTV)
20.30 Gaz Metan – Petrolul (Digi,
LookTV)
Duminică
17.30 CSU Craiova – Dinamo (Digi,
LookTV)
20.30 Steaua – Oţelul (Digi, Dolce,
Look Plus)
Luni 
18.00 Pandurii – U Cluj  (Digi, Dolce,
Look Plus)
20.30 Rapid – Concordia (Digi,
LookTV)

Dora Kovacs la C.E.
de sambo
În Novi Sad (Serbia) va avea loc la
sfârșit de săptămână Campionatul Eu-
ropean de sambo dedicat sportivilor
U21. În premieră, Satu Mare va avea o
sportivă la o astfel de competiție. Ju-
doka Dora Kovacs de la Unio, s-a aflat
timp de o lună în pregătiri cu lotul
național. Va intra duminică în concurs,
iar din câte ne-a transmis antrenorul de
la Unio, Mihaly Terely, se așteaptă la un
rezultat foarte bun. Altfel, 9 sportivi de
la CS Unio vor participa sâmbătă la un
turneu internațional de judo pentru
copii, în Ungaria, aproape de Szeged.
Sătmărenii sunt însoțiți de antrenoarea
Doina Czerlau.

Oficialii delegaţi la meciurile din judeţ



SOCIETĂŢI

l Administratorul unic al S.C.CON-
STRUCTII DRUMURI S.A. Satu Mare
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Ac-
tionarilor la data de 20.05.2015 ora 10.00 la
sediul societatii din Satu Mare,str.Avram Iancu
nr.15,cu urmatoarea ordine de zi : 1.Aprobarea
raportului administratorului asupra bilantului
contabil pe anul 2014 ; 2.Aprobarea raportului
comisiei de cenzori asupra bilantului contabil
pe anul 2014 ; 3.Aprobarea bilantului contabil
si a contului de profit si pierdere pe anul 2014
; 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2015 ; 5.Aprobarea repartizarii profit-
ului pe anul 2014 ; 6.Aprobarea modificarii
structurii actionariatului ; 7.Aprobarea
realegerii comisiei de cenzori :Bordac Du-
mitru,Csirak Katalin,Comiati Ioan ; 8.Diverse.
In cazul neintrunirii cvorumul necesar la data
mentionata,Adunarea Generala Ordinara se va
tine la data de 21.05.2015,ora 10.00,in acelasi
loc si cu aceeasi ordine de zi
l Administratorul unic al S.C.DRUMURI
JUDETENE  SATU MARE S.A. convoaca
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor de
la SC Drumuri Judetene Satu Mare SA la data
de 20.05.2015 in Satu Mare pe str.Avram
Iancu  nr.15,ora 12:00 cu urmatoarea ordine
de zi : 1.Aprobarea raportului administratoru-
lui asupra bilantului contabil pe anul 2014 ;
2.Aprobarea rapotului comisiei de cenzori
asupra bilantului contabil pe anul 2014 ;
3.Aprobarea bilantului contabil si a contului
de profit si pierdere pe anul 2014 ; 4.Aprobarea
bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2015
; 5.Aprobarea repartizarii profitului pe anul
2014 ; 6.Aprobarea realegerii comisiei de cen-
zori :Panea Vasile,Csirak Katalin,Comiati Ioan
; 7.Diverse . In cazul in care cvorumul necesar
nu se va intruni la data mai susmentionata
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor se
va tine la data de 21.05.2015,ora 12:00,in ace-
lasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

OFERTE DE SERVICIU  

l Locuri de munca Grecia - cameriste hotel,
ospatare, bucatarese, ingrijire batrani. Tel.
0743692891
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Agentie de Pariuri Sportive Angajeaza
personal 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., per-
mis 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 Pensionara, caud domn pentru relatie se-
rioasa. Te 0757645413
l Psiholog de 40 ani,1.78 intelectuala
draguta,optimista,eleganta,bine realizata caut
un domn de varsta de 37-45 ani,educat cu
studii superioare,afectuos,elegant realizat ma-
terial fara obligatii familiare pentru o prietenie
de lunga durata,casatorie Tel : 0747.867.451

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 par-
tener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, că-
sătorie. 0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de sap-
tamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, 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 străină-
tate. 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 tele-
fon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, ma-
jorate la pret corect. Bonusuri masina de facut
bule de sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La ne-
voie-deplasare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete 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
corect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică.  0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni 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  persona-
lizate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Ex-
perienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul
tip. Telefoane  0744-238243, 0361-421142,
0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avanta-
joase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negociabile.
Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefo-
nie + depanări calculatoare, configurare inter-
net, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vand teren 88 mp, Retezatului, 9.2m
front cu CF si cu schita 7500 euro.
0751773899
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m
cu anexe, aproape de Satu Mare. Pret nego-
ciabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu do-
cumentatie si autorizatie de constructie,
mediu, pompieri, pentru o fabrica de proce-
sare a legumelor si fructelor. Tel
0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan in Satu Mare 15/20 ; 30/20 profun-
zime;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 des-
chidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Ca-
reiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc,
magazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
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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.

Societatea Control System, angajeaza per-
soana cu studii superioare , cunoscatoare
a limbilor italiana si maghiara , pe postul
de inspector de calitate pentru Romania
si Ungaria.
Va rugam sa ne transmite ti CV-urile Dvs
la adresa de mail :
newquality@clicknet.ro

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

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

Proiectare arhitectura, intocmire documente
pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii,
modelare 3D si design interior. 0748789890

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.
Informaţii la: 0261-712670.

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

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

merciale debitoare:

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
Tel:0746.817.662

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  

Prezicatoarea Malvina Marea Tamadui-
toare a Harului Sfant vine in ajutorul dum-
neavoastra  pentru a va scapa de farmece,
blesteme, boli, vicii si multe alte cazuri vor fi
rezolvate de Prezicatoarea Malvina  la  prima
sedinta. Numai cu datele personale va va des-
chide Cartea Sfanta de Tarot in numele
Domnului,  va va spune trecutul, prezentul,
viitorul si numele persoanelor care v-au facut
rau. Apelati cu  sufletul deschis  si viata dum-
neavoastra se va schimba  in bine. Ofera lea-
curi gratuite pentru orice problema.
0728.481.602, 0746.510.493,  0768.801.210 



Gazeta de Nord-VestMica publicitate13/ Vineri, 17 aprilie 2015

Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp. toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie
electrică, etc.), si teren aferent 15605 mp la pre-
tul 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 , de-
pozite , sopron , etc) cu suprafata totala con-
struita 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
Teren si cladiri  Sc Clarion Prod Srl teren in
suprafata de 877 mp, casa parter 164 mp, atelier
486 mp

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris Com
SRL in suprafata de 57,24 mp  utili in asoci-
atie, localitatea Satu Mare, strada Baritiu nr.
127/B la pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL
in suprafata de 75 mp utili in Satu Mare strada
Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul de 169.170 lei
Apartament cu 2 camere SC Lord Land
SRL in suprafata de 51 mp utili in asociatie in
Satu Mare, strada Dreptatii, nr. 8 la pretul de
vanzare 140.000 lei

Terenuri

Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200
m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp
in localitatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz
100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in 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 Careiu-
lui in imediata apropiere de Complex Phila-
delphia la pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

SC AUTO DIRECT SRL

Diverse piese auto – 22.967,08 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS
SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
4 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 directie2.761,00
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

SC CONTI EUROIL SRL
Televizor 152.32 lei
Mf newyork saltea 534,24 lei
Mf somiera277.34 lei
Laptop 337.54 lei

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidato-
rului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data de
17.04.2015 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC FOX COM SRL 08:30,  SC NET-
TUNO SRL 09:00 am,SC CLARION
PROD SRL 09.00 am,  SC LORD LAND
SRL  09.30 am, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX
S.R.L 10:30 a.m., , SC MIDICONS SRL
11:30 pm, SC DOMARIS COM SRL
12:00 p.m , SC  ANDANDINO LAND
SRL ora 12:30, SC TECHNOTRADE
SRL 13:00 pm, SC SIMACO VEST DIS-
TRIBUTIE SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin li-
citatie publica bunurile debitoarei SC PAN-
NATEK SRL in data de 17.04.2015 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 judiciar la
sediul ales  al acestuia  din str. Constantin Bran-
coveanu, 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 van-
zare prin licitatie publica bunurile debitoarei:
Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt de
pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bu-
cata prêt de pornire 4.900 euro, , licitatia se va
organiza in data de 17.04.2015  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 intrare 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 informa-
tiv 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 7 Ari teren cu cabana din lemn, gra-
tar , gril impresmuit cu gard din sarma pe str.
Amatului  dupa  targul auto. Tel. inf.
0745789043.
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan, 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,
parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic, su-
prafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan
10 ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret
5100 euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret
16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada
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
Pescarilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima
parcelă după case, 300 euro/ar, parcelat, pe
Lucian Blaga; 4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100
m curent, 400 m gaz, la 200 euro/ar. Telefon
0749-042446.
l Vând 1,12 ha teren intravilan cu docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.

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, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort
sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului, et.4,
cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15 str.
Oituz, preţ 19.500 euro.Tel. 0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai,
et.4, acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro.
tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15,
et.2, semidecomandat, suprafata 50MP, pret
18.000 euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, balcon
inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in apro-
piere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din cara-
mida, 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 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.

l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.000 euro. str. Aleea Hu-
muleşti,  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
minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, ac-
cept şi Programul “Prima Casă”, fără interme-
diari. Informaţii telefon 0757-349690, toată
ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter, Carpaţi 2,uti-
lat.Preţ negociabil, merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro
15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala
si gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-
dul Muncii, 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 ca-
mere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gra-
dina 2 ari jumătate zona Strandului 65.000
euro. Tel. 0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, ac-
cept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului 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 Dru-
mul 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 ca-
mere + 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, Car-
pati 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 Ti-
misoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand parterul unui duplex. Crinului
nr.14 cu plata in rate. Tel 0740.463.442
L: Vand in Bercu Rosu gradina de vacanta,casa
cu terasa curent,apa potabila + terasa,acces cu
masina Tel 0740.693.265 
l Vand casa in curte comuna pe strada Iuliu
Maniu, pret 38.000 euro. Tel 0722616473

l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari central,
bună si pentru constructie. 0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000
euro, negociabil. 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt
negociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, te-
lefon 0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp
pe str. Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau
0748.108.881  
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4 camere,
3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de
gradina, pret 93.000 euro negociabil negocia-
bil sau jumatate din proprietate 41.500 euro
negociabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 ca-
mere decomandate,bucatarie,baie utilate,curte
si gradina cu vie si pomi fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie,
neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-
685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două
solarii - 900 mp, acoperit. 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, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu
toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Do-
rolţ. 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. 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, eta-
jul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV,
renovat complet, mute dotari in Carei, 17.600
euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp apa+
gaz+ baie in Carei. Telefon: 0746476885
l 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 inbu-
natatiri, 17.600 euro. Telefon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei DN20
langa fabrica Fonix. Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, 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, su-
prafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. Informaţii la telefon 0745-
890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

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

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



l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata
pe o gradina in mijlovul satului cu livada. Pre-
tul mai ieftin cu 30-40%. Tel 0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare, pret
negociabil. 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
Careiului 14500 euro neg.Tel: 0751.750.481
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 Mof-
tinu-Mic, 50 metri de la DN Carei-Satu-Mare,
pret negociabil. Telefon: 0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la ţară,
42 ari teren, izolată exterior, geamuri termo-
pan, baie, bucătărie, 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
Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Tele-
fon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul
Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal.
Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio 2004,ben-
zina motor 2L,Pret 3700 euro Tel
:0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bascula-
bila,din 1999 in stare foarte buna. Tel :
0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro 4.Re-
cent 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, ca-
pacitate 1600cmc, in buna stare de func-
tionare, sau piese de schimb, pret 600 de euro.
Informatii telefon.0745048241, 0752029511
l Vand autoutilitara Iveco si Ford, neinma-
triculate, de 3-7 persoane, 3,5 tone, platou fix
si mobil, cu roti duble.Telefon: 0744897711
l Vand Renault megan cabrio motor 2L
benzina 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. Tele-
fon: 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 clima-
tronic, incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus
in tară Tel 0744.792.284
l Vand Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara,
2 locuri, neinmatriculat din 1995, 550 euro.
Telefon: 0744897711
l Vand bascula si platforma fixa, IVECO
si FORD, neinmatriculate, 3,5 tone, roti
duble, 7-3 locuri, din 2005 si 1999. Telefon:
0744897711
l Vand bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, platforma fixa. Telefon:
0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din
2003 motor 2000cm,taxa platita si nerecupe-
rata 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, benz-
ina GPL, aer conditionat, inmatriculat,
0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4,
recent adusa in tara. 0773835662
l Vand VW Bora 1.6 benzina, an 2002, in-
matriculata timbru de mediu achitat,
0773835662

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand Frigider si congelator. 0745390764
l Vand aragaz 4 ochiuri.Tel:0740.771.056  
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, acumu-
latori, blituri, obiectve. Tel.0755785175
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 elec-
trica cu cuptor 200 lei si 2 buc tablou Gobler
50lei/buc.Tel 0733.729.997 
l Vand roti iarna, genti tabla -aliaj Passat,
Touran, 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.
Telefon. 0740605216
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, su-
fragerii, bucatării, mese, scaune preţ avanta-
jos. 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 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 exten-
sibila 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 carbune. Telefon: 0744314043

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 36 oi turcane.Informatii tel :
0261.838.052  
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrifi-
cat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Interna-
tional, coase, discuri, agricole noi, prese
balotat, semanatori, anvelope tractor, cab-
ine tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare
International, Fiat, Case, putere 50 CP-
125 CP, coase, semanatori, preturi accept-
abile. Tel. 0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug
+ semanatoare paioase 15 randuri toate in
stare buna de functionare. Tel :
0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre
Ghenci. Telefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez casa pentru vacanta pe zile
sau saptamani in zona Oas la 50km de Satu
Mare confort deosebit.Relatii la telefon
0758.136.311
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.Careiului, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si
beci, 115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare,
str.Henri Coanda, nr.2 sau Botizului,
nr.24.Tel 0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg,
0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, cen-
tral, curte interioară, asociaţie. 0770-
592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată +
internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Te-
lefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Te-
lefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri
rezonabile. Telefon non stop 0743-
450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau
ornamente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2
ha zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan.
Lenuţa 0742878657
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Vand rulota 7m dotata cu toate utilitatile,
pret 6000 euro negociabil. 0722612033

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.

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 – 64.711 euro 
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 319.980 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.17, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament nr.18, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament nr.19, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 35 mp, s.u. de 28,55 mp,–
14.500 euro + TVA 5%
Apartament nr.20, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 35 mp, s.u. de 28,55 mp –
14.500 euro + TVA 5%
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 35.114 euro +
TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 34.315 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 17.238 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 17.153 euro +
TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 24.300 euro + TVA
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 – 66.181 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 50.643 lei
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 20.948
euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.
Grigore Ureche, nr. 53 – 10.300 euro + TVA
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.422 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, 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
depozitare, 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, at-
elier/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-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 60.010 euro + TVA

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
35.624 euro + TVA 

Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – 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 – 9.981 euro

Auto :

Mercedes LKW, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 2.879 euro + TVA

Mercedes Daimler, SM 30 GRI, an fabricatie
1998 – 2.934 euro + TVA

Peugeot Boxer 2.8 HDI, motorina, culoare alb,
an fabricatie 2003 – 1.260 euro + TVA

Diverse :
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11 elemenți,
280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți,
150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți,
60 buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483
euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC El-
egance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Bunuri mobile ( stoc de marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto) proprietatea Spencer SRL
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 7.000 lei 
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii -
11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte) proprietatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa format din piese auto
Aro, Dacia, Cielo, Oltcit ) proprietatea Autosim -
3.874 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
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 ( auto ) proprietatea Energy Cosm
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprieatea Novaland
Consulting SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
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 inventar ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
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
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast
Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience
SRL

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.



Gazeta de Nord-Vest Programe TV15/ Vineri, 17 aprilie 2015

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 – Progam pentru copii: „Carlos
Omida”, ep. 6
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa 
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:10 – Muzică de petrecere 

20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian
21:45 – Oameni şi Fapte (reluare)
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic: „Secrete
Ascunse”
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
06:00 – Documentar „Romanii –
scrisoarea care a schimbat lumea”, ep.
3
06:30 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 17

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

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

10:00 Exclusiv în România 10:50
Teleshopping 11:30 Prinţesa săbiilor
12:25 Vorbeşte corect! 12:30
Căsuţa cu poveşti 13:00 Zon@
13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00
Telejurnal 14:55 Clubul celor care
muncesc în România 15:00
Gimnastica artistică 17:00 Maşini,
teste şi verdicte 17:30 Prin Ţara
zânelor 18:00 În culisele energiei
18:30 Clubul celor care muncesc în
România 18:40 Prinţesa săbiilor
19:35 Vorbeşte corect! 19:45 Sport
19:59 Telejurnal 20:55 Clubul celor
care muncesc în România 21:10 O
dată’n viaţă 22:20 O dată’n viaţă
23:30 Anchetele comisarului
Antonescu 00:10 Henri IV 01:35
Andografia zilei 01:40 Sport 01:55
Telejurnal 02:45 Un doctor pentru
dumneavoastră

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Ferma
vedetelor 13:00
Ştirile Pro Tv 14:00

Trandafirul negru 15:00 Puterea
destinului 16:00 Lecţii de viaţă
17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Românii au talent 23:00 Răzbunare
fără limite 00:00 Tanti Florica 01:00
Ferma vedetelor 02:00 Flashpoint
03:00 Ştirile Pro Tv 04:00  I Like IT

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
Clona ucigaşă 22:30 Misiunea
01:00 Black Beauty 03:00
Observator 03:45 Acces direct

07:15 Mondenii
08:20 Secrete de stil
09:00 Levintza
prezintă 09:30
Teleshopping 10:00

Mama mea găteşte mai bine 11:00
Teleshopping 11:30 Mondenii 12:10
Imagini incredibile din lume 13:20
Teleshopping 13:50 Sport, Dietă & o
Vedetă 14:30 Teleshopping 15:00
Râzi şi câştigi 16:00 Trăsniţi din
NATO 16:30 Focus 17:00 Mama
mea găteşte mai bine 18:00 Focus
19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Săptămâna nebunilor 22:30 Trăsniţi
din NATO 00:00 Mama mea găteşte
mai bine 01:00 Apel de urgenţă 02:00
Trăsniţi din NATO 02:30 Cireaşa de
pe tort

07:00 Ştirile Kanal D
08:00 Suleyman
Magnificul 10:30 Teo
Show 12:30 Ştirile
Kanal D 13:30 Te

vreau lângă mine 16:45 Teo Show
18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal
D 20:00 Trădarea 22:30 D-Paparazzi
23:30 Supermodels by Cătălin
Botezatu 00:30 Ştirile Kanal D 01:45
Trădarea 03:45 WOWBiz

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

10:30 Puterea destinului 11:30 Los
Miserables 14:00 Inger salbatic 16:00
Tânăr şi Neliniştit 17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru 19:00
Puterea destinului 20:00 Los
Miserables 21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaţă 23:00 Terra
Nostra 00:00 Iubire ca în filme 01:00
Doctorul casei 02:00 Acasă la români
03:00 Iubire ca în filme

07:55 Estetica
Premium by Andreea
Berecleanu 08:00
Food Safari 09:15
Sue Thomas 10:15

Ally McBeal 11:30 Hot in Cleveland
12:00 Dr. House 14:00 Prodanca şi

Reghe: Afaceri de familie 16:00 Legea
pământului 17:00 Un secret
scandalos 19:00 Răzbunare 20:00
Legea pământului 21:00 Medici în
Santa Monica 22:00 Panică în tunel
00:00 Podul 02:00 Povestea unei
trădări 03:30 Un secret scandalos

07:20 Chef 09:15
RoboCop 11:10
Aventuri în Las
Vegas 12:35 Thor:

Întunericul 14:25 Surpriză: vine
Polly! 15:55 Stă să plouă cu chiftele
2 17:30 Filme şi vedete 18:00 Chef
19:55 Wolverine 22:00 Knick 23:00
Trăind printre demoni 00:00 Jesse
Stone: Prezumția de nevinovăție
01:30 Corbul 03:20 Prietenie
mortală 04:45 Povestea lui Dee Dee
Ricks

07:00 Ştiri
Sport.ro 09:10
Ora exactă în
sport 10:00 Ştiri

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora exactă
în sport 13:00 Ştiri Sport.ro 13:10
Bucuraţi-vă de fotbal! 14:00 Ştiri
Sport.ro 14:10 Regii KO-ului 15:00
Ştiri Sport.ro 16:00 Ora exactă în
sport 17:00 Fotbal Europa League
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Ora exactă
în sport 19:00 Marea Ţăcăneală
20:00 Fotbal Europa League 21:00
Ştiri Sport.ro 21:10 Fight Night:
Bătaie ca-n Las Vegas 23:00
Wrestling RAW 00:00 Ştiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE PPV
Survivor Series 01:00 Ora exactă în
sport

09:30 Haltere 10:30
Omnisport 11:30
Ciclism 12:30
Haltere 13:30
Snooker 15:00

Snooker 15:30 Haltere 16:00 Haltere
17:45 Haltere 19:00 Haltere 20:45
Omnisport 21:00 Seria pădurarilor
21:30 Seria pădurarilor 22:00 Box
00:00 Snooker 01:15 Snooker

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 21:00 Ştiri
21:30 Exces de putere 23:00 În
Premieră 01:00 Sinteza zilei 02:00
Sinteza zilei 03:00 Subiectiv 04:00 La
Ordinea Zilei 05:20 În gura presei

07:00 Dimineaţa de ştiri
la Realitatea TV 11:00
Realitatea de la fix 12:00
Realitatea de la fix 13:00
Realitatea de la fix 14:00
Oameni şi fapte 15:00

Newsroom 18:00 Realitatea de la fix
18:30 Academia de evaziune 20:00
Realitatea de la fix 21:00 Realitatea
Românească 23:30 Realitatea de la fix
00:00 Realitatea de la fix 01:00
Realitatea de la fix 01:15 Perfect
imperfect 02:00 Realitatea de la fix
02:15 Jocuri de Putere 03:00
Realitatea de la fix 03:15 Jocuri de
Putere 04:00 Realitatea de la fix 

07:40 Joaca de-a
supravieţuirea 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 Maşini pe alese 11:30
Maşini pe alese 12:00 Goana după aur
13:00 Un oraş la capătul pământului
14:00 Rebeli pe lacul înghețat 15:00
Căsuţe în copaci 16:00 Vânătorii de
licitaţii 16:30 Războiul depozitelor -
Canada 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 Haos
în direct 20:30 Haos în direct 21:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
22:00 Există puteri supraomeneşti?
22:30 Există puteri supraomeneşti?
23:00 Man vs Expert 00:00 Maşini
nervoase 
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BERBEC (21.03 - 20.04)
S-ar putea să fiţi

nemulţumit de atmosfera creată la
locul de muncă de un coleg. 
TAUR (21.04 - 21.05)

S-ar putea să vă certaţi cu
persoana iubită, pentru că vă înţelege
greşit. Încercaţi să lămuriţi lucrurile
cu calm! 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Relaţiile cu prietenii sunt
foarte bune, dar este posibil să aveţi
discuţii cu partenerul de viaţă, dacă
refuzaţi ajutorul unei rude. 
RAC (22.06 - 22.07)

Este posibil să aveţi prob-
leme la serviciu, dacă nu respectaţi
indicaţiile şefilor. Amânaţi
tranzacţiile financiare şi deciziile im-
portante în afaceri! 
LEU (23.07 - 22.08)

Un prieten vă ajută să clari-
ficaţi o neînţelegere cu persoana iu-
bită, apărută din cauza unor bârfe.
Aveţi răbdare! Totul va reveni repede
la normal. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Aveţi multe de făcut, atât
acasă, cât şi la serviciu, dar se pare că
nu sunteţi în formă. Sunteţi irascibil
şi riscaţi să vă luaţi la ceartă cu cei din
jur. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Nu vă grăbiţi să refuzaţi o
propunere de colaborare! Vă sfătuim
să vă consultaţi cu o persoană cu ex-
perienţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă cam lipseşte entuzias-
mul, ceea ce ar putea să vă creeze ne-
plăceri şi în familie. Încercaţi să îi
înţelegeţi pe cei din jur, mai ales când
vă cer sfaturi! 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Sunteţi nemulţumit de ati-
tudinea celor din jur şi riscaţi să de-
veniţi impulsiv. După-amiază,
primiţi o sumă importantă de la o
rudă apropiată. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă enervaţi la serviciu, pen-
tru că nu reuşiţi să vă terminaţi treaba
la timp. Apelaţi la ajutorul colegilor! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Ar fi bine să vă rezolvaţi di-
mineaţă problemele importante,
când aveţi mai multă energie. Acor-
daţi mai multă atenţie relaţiilor sen-
timentale! 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Aveţi ocazia să faceţi
schimbări importante pe plan senti-
mental. Faceţi cunoştinţă cu o per-
soană care vă atrage atenţia din prima
clipă.

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 19.55 - Wolverine 
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nu ar trebui să mire
pe absolut nimeni faptul că a
crescut simţitor numărul spar-
gerilor de locuinţe din cartierul
Micro 17. hoţii acţionează în
liniște deoarece marea majori-
tate a curţilor de blocuri din
acest cartier nu sunt luminate.
acolo unde totuși există un
stâlp de iluminat, hoţii au avut
grijă să spargă corpul de ilumi-
nat ca să poată acţiona ei în li-
niște protejaţi de întuneric.
zilele trecute, un cetăţean din
acest cartier a auzit, undeva pe
la miezul nopţii, că cineva lu-
crează la ușa din spate de la in-
trarea în scara blocului. Când a
vrut să vadă ce se întâmplă, săt-

măreanul nu a reușit să distingă
aproape nimic, cu toate că gea-
mul său se află la doar un metru
și jumătate de această ușă, și
asta din cauza faptului că era
întuneric beznă. Singurul lucru
care a reușit să-l vadă a fost doar
o nălucă, ce a fugit de la locul
faptei imediat ce a simţit că este
urmărită de la geam. Cei care
locuiesc în această zonă sunt de
părere că hoţii nu ar mai avea
atâta curaj dacă curţile acelor
blocuri ar fi luminate. Bineîn-
ţeles, aceste curţi vor fi ilumi-
nate odată ce vor fi amenajate
parcările dar ar trebui ca și cei
care locuiesc in zonă să fie mai
atenţi la spargerea becurilor. 

Hoţii, protejaţi de întuneric

VreMeA AZi 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 20%  șanse de precipitaţii

Maxima: 22°C         Minima: 8°C

umiditate: 57%
a
a

a

EURO 4,4125

USD 4,1393

100 Forinţi 1,4679

LeBăda angajează:
Sef Depozit, Lucrator comercial
Stivuitorist cu atestat, Laborant
Inginer Mecanic, Agent Vanzari

Pentru mai multe informatii va asteptam la sediul
nostru de pe Str. gheorghe Baritiu nr. 27, iar CV-
urile se depun la sediu sau pe e-mail la:
angajari@lebada.ro

învierea domnului nostru
iisus hristos din morţi este cel mai
mare praznic al Bisericii lui dumnezeu,
fiind dovada iubirii Părintelui Ceresc
faţă de întreg neamul omenesc. ziua
învierii ne îndeamnă la iubire, iertare şi
înţelegere şi ne demonstrează că toţi
constituim o familie întemeiată pe
pacea divină. Pentru a simţi şi mai
pregnant bucuria şi lumina învierii, du-

minică, 19 aprilie 2015, la orele 17.00,
în catedrala ortodoxă “adormirea Mai-
cii domnului” din municipiul Satu
Mare, va avea loc un concert de cântări
pascale, intitulat “Lumină din Lumină”.
Concertul va fi susţinut de către corul
“adagio” al Colegiului naţional “ioan
Slavici” din Satu Mare, sub conducerea
domnilor profesori ioan şi ileana Pe-
trovici. acest cor, precum se ştie, este

laureat al mai multor festivaluri şi con-
cursuri naţionale şi internaţionale, fă-
când cinste judeţului nostru şi
româniei.

intrarea este liberă, fiind aştep-
taţi toţi iubitorii de muzică şi de spiritua-
litate, spre a simţi roadele aduse în lume
de către Mântuitorul iisus hristos prin
învierea Sa.

hristos a înviat!

Victimele incendiului de pe malul
Someşului, conduse pe ultimul drum
8 Primăria Satu Mare şi Primăria Vetiş au sprijinit material familiile celor
şase persoane decedate săptămâna trecută

Familiile celor şase persoane
decedate vinerea trecută într-un
incendiu pe malul Someşului

au fost conduse ieri pe ultimul drum.
Având în vedere situaţia materială
precară a familiei, Primăria Satu Mare
şi Primăria Vetiş au achiziţionat tot ce
era nevoie, de la sicrie şi locuri de veci,
până la capelă şi alte cheltuieli. 

în cimitirul ortodox din Vetiş
se vor odihni, începând de ieri, cele şase
persoane decedate în tragicul incendiu
din Vinerea Mare. Cei trei copii şi cei
trei adulţi au fost conduşi ieri pe ultimul
drum de familie şi de prieteni. La
înmormântare a fost şi nicolae hamzo,
unul dintre cei doi supravieţuitori.   

Pentru a veni în sprijinul fam-
iliei defavorizate, atât Primăria Satu
Mare cât şi Primăria Vetiş au suportat
majoritatea cheltuielilor. “în primul
rând am ajutat familiile răposaţilor cu
capelele, căci cei şase decedaţi sunt din
Vetiş. La care se mai adaugă locurile de
veci. ei fiind şi persoane mai defa-
vorizate, mai sărace, de obicei noi,

Primăria, acordăm ajutoare de
urgenţă. dar având în vedere faptul că
incidentul s-a întâmplat pe raza mu-
nicipiului Satu Mare, Primăria Satu
Mare a venit în ajutor cu sicriele şi cu
cele legate de înmormântare”, a de-
clarat viceprimarul comunei Vetiş,
ionel daniel Codrea. 

reamintim că o dramă fără
margini s-a consumat tocmai în Vinerea
Mare, în jurul orei 01.00, pe malul

Someşului. Şase persoane au ars de vii
într-o locuinţă improvizată după ce
scântei de la o sobă din apropiere au
provocat incendiul. din cauza faptului
că autorităţile au fost sesizate târziu,
pompierii nu au mai putut face nimic
pentru a-i salva. nicolae hamzo – capul
familiei – a scăpat doar cu câteva arsuri
minore. acesta a declarat că a încercat să
îi salveze pe membrii familiei sale,
reuşind să o scape cu viaţă doar pe soţie.

FuneraLii. Peste o sută de persoane au adus ieri un ultim omagiu
victomelor

CipriAn BâteA

Sătmăreanul ovidiu tișea
a avut neșansa de a fi prădat de hoți
chiar în a doua zi de Paște. Prof-
itând de faptul că acesta a fost ple-
cat de acasă, hoții au urcat pe
acoperiș, în condițiile în care în
curte se aflau câini de pază, au
coborât în balcon, iar de acolo au
forțat un geam de la baie, intrând în
apartament. după ce au intrat în
apartament, hoții s-au dus direct
către un seif aflat în spatele unui
dulap, pe care l-au spart într-un
mod profesionist, sustrăgând o
sumă de 47.000 de euro și mai
multe bijuterii, în valoare de mii de
euro. 

Surse judiciare susțin că
hoții au acționat, în mod evident, la
pont, în condițiile în care știau fap-
tul că proprietarul este plecat de

acasă, respectiv cunoșteau amplasa-
mentul seifului, care era ferit de
ochii curioșilor. Conform acelorași
surse judiciare, pontul ar fi fost dat
de către un cunoscut al păgubitului,
iar lovitura ar fi fost dată de către
niște indivizi cu state vechi în
domeniu, cel mai probabil din un-
garia. 

La fel cum s-a acționat și în
cursul anului trecut la Carei, acolo
unde, tot la pont, au fost sparte
casele mai multor persoane
înstărite, iar hoții nu au furat nimic
altceva decât bani și lucruri de val-
oare, acționând la mare fix. 

ovidiu tișea le promite
tuturor persoanelor care dețin
informații și care ar putea da indicii
care să ajute organele de urmărire
penală  la prinderea  infractorilor un

premiu de 10.000 de euro. acesta
dorește ca infractorii să fie prinși,
astfel încât nici alți sătmăreni să nu
cadă pradă acestor indivizi. 

Chiar în a doua zi de Paște
Sătmărean prădat de zeci de mii de euro
8 Surse judiciare susțin că hoții au acționat la pont și într-un mod profesionist

Concert pascal “Lumină din Lumină” la catedrala
ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare
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