
Zeci de kilometri de drum judeţean
vor intra în reabilitare Pag. 4

Societatea Academică din Româ-
nia şi portalul România Curată
au dat publicităţii o hartă a

corupţiei locale din ţara noastră. Mai
exact, este vorba despre o hartă on-
line interactivă care permite
vizualizarea unei serii de informaţii
referitoare la cazurile instrumentate
de procurorii DNA. Cercetarea
relevă faptul că Bucureştiul este lid-
erul incontestabil al topului corupţiei
locale din România, cu 471
condamnări la 10.000 de locuitori,
urmat de judeţele Maramureş, Bacău,
Caraş-Severin şi Giurgiu. Cele mai
puţine condamnări definitive au vizat
fapte de corupţie comise în Sălaj,
Mehedinţi, teleorman şi Botoşani.
Analiza vizează perioada  2010 –
2014 şi arată faptul că profitul
provenit din acte de corupţie se duce,
de de-o parte, la actori privaţi indi-
viduali şi, pe de altă parte, la autori
colectivi, precum partidele. totodată,
rezultă cu claritate faptul că, în pe-
rioada 2010-2014, din cele 3.125 de
condamnări definitive făcute publice,
2.143 conţin pedepse cu suspendare,
982 cu executare, iar numărul de
condamnări definitive aproape s-a
dublat de la an la an. Cele mai multe
condamnări ale deţinătorilor de
funcţii importante au fost în 2014.
Adică, 286 din 1.051 de condamnări
definitive totale. 

continuare în pagina 2
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Editorial

o hartă a corup-
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cotidianul sătmărenilor
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VoiCu D. RuSu

INIţIAtIVă
Primăria Carei

pregăteşte
proiecte de peste
20 milioane euro

Depresia loveşte
puternic în persoanele
vârstnice Pag. 16

Luni a fost zi de bilanţ pen-
tru sportivii de la CSM Satu Mare.
Secţia de judo şi cea de popice s-au
întors de la Iaşi cu un total de 11
medalii. trei competiţii importante
au avut loc în week-end la Iaşi. Cupa
României şi Campionatul Naţional
de lupte la sol (ne-waza) pentru ju-
doka, respectiv Campionatul
Naţional de juniori 1 la popice. Nu-
meroasa delegaţie de judoka de la

CSM a urcat de zece ori pe podium
la cele două competiţii. La Cupa
României, pe primul loc s-au clasat
Cristian Bodârlău (90 kg), pe doi
Remus Lazea (66 kg) şi Marian
Halas (81 kg), iar pe trei Amado
Lazea (60 kg) şi Lorand Samel (100
kg, CS unio-CSM). Iar pe cinci a
încheiat competiţia Ovidiu Pop
(+100 kg).

SPORT - pag. 10-11

CSM SAtu MARe
Medalii pe bandă rulantă 
la judo şi popice

În lipsă de oportunităţi,
tot mai multe tinere sătmărence se
vând pe internet. Acestea îşi oferă
serviciile sexuale prin intermediul
anunţurilor postate pe site-uri de
mică publicitate sau pe site-uri ma-
trimoniale. Astfel, tinerele prosti-
tuate consideră că sunt ferite de
rigorile legii, care incriminează
prostituţia. Fenomenul a atins cote
ridicate în ultimii ani. Însă treaba

nu mai este atât de sigură în ultima
vreme. La începutul lunii, poliţiştii
bucureşteni au început urmărirea
penală împotriva site-ului
anunţul.ro, respectiv a firmei care-l
administrează, pentru săvârşirea
mai multor infracţiuni de prox-
enetism. Astfel de anunţuri apar cu
zecile şi pe alte site-uri de mică pu-
blicitate din România.
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Site-urile de anunţuri, paravan
pentru prostituţie
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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

Lacrimi şi jale la 
înmormântarea Paulei
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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

Marţi, 21 aprilie 2015
ziua 111 a anului

Informaţiile nu sunt cunoştinţe.
(albert einstein)

Soarele răsare la 6 şi 30 minute,
apune la 20 şi 26 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - Sf. Sfinţit Mc.
Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra,
împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf.
Mc. Teodor din Perga 
Romano – catolic - Sf. Anselm,
ep. înv. 
Greco – catolic - Sf. ep. m.
Ianuarie şi cei împreună cu el; Sf.
pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei.

753 î.Hr. - Conform legendelor,
a fost construită Roma de către
Romulus și Remus, marcând
astfel nașterea vechiului Imperiu
Roman.

REPERE CULTURALE

Prin frumoasa carte a Rox-
anei Petronela „Rugă pentru
mamma”, autoarea devine omul care
şi-a ales deliberat un destin şi nu des-
tinul a ales-o pe ea. O cunosc de câţiva
ani, dar acum, după apariţia cărţii, pot
spune că o cunosc bine. A fost printre
puţinii care mi-au întins un dram de
încredere, dându-mi girul pentru a
face parte din valoroasa „trupă” a NV
TV, unde pretenţiile realizatorilor de
emisiuni erau şi sunt destul de mari,
având în vedere statutul meu de
începător. 

Lansarea cărţii „Rugă pen-
tru mamma” a stârnit curiozităţi şi
apoi aprecieri deosebit de valoroase,
pe merit, venite din partea lui Felician
Pop, a preotului dr. Cristian Boloş, a
colegului nostru D. Ţimerman şi a
multor iubitori de poezie şi mai ales
acest gen de poezie, binevenită într-o
perioadă în care populaţia acestei ţări
mai are, încă, încredere în Dum-
nezeu! Citind cartea, simţi că sufletul
îţi devine mai împăcat, că ai pe cineva
care te îndrumă şi te ocroteşte la tot
pasul! Cartea poartă un titlu semni-
ficativ, ceva ce relevă din timbrul ei,
tulburător de melancolic, chiar grav,
dar şi din substratul etic ce
alimentează multe din poeziile Rox-
anei, cartea unei voci lirice mereu în
alertă, fiind o realizare reprezentativă.
Oricum, cartea este esenţială în bi-
ografia viitoare a scrierilor poetei, ca
imbold pentru regăsirea sinelui prin
mântuire, ea devenind căutătorul de
mărgean pur în periplul dinspre ieri
spre sfârşitul de lumi, ce amplifică
lacrima în plâns. 

Nu întâmplător Roxana şi
cartea ei au fost invitate la o
„destăinuire” în capitala
Maramureşului, într-o instituţie unică
în ţară ca arhitectură şi multitudinea
de activităţi culturale şi ştiinţifice. Este
Biblioteca Judeţeană, condusă de
cunoscutul şi apreciatul om de cultură
Teodor Ardelean, care ştie să apre-
cieze ştiinţa, frumosul, esteticul şi
sublimul din viaţă. 

Îi mulţumim lui Tedi Arde-
lean şi-l felicităm pentru realizarea
totală a acestui „palat al culturii”.
Doamne, ce condiţii pentru toate cat-
egoriile culturii şi vârstelor! Aici, în
frumoasa sală destinată lansărilor de
carte, Roxana şi-a spus păsul, s-a
destăinuit, lăsând loc lui Felician Pop
să facă frumoase aprecieri asupra
creaţiei poetice, semnată de Roxana
Petronela. De fapt, totul s-a transfor-
mat într-o reuşită „masă rotundă”,
împodobită de icoana Maicii Dom-
nului cu pruncul, de cruce formată
din lumânări, de poza sfinţită a lui Ar-

senie Boca, de flori şi buchete fru-
moase şi, desigur, de frumoasele ex-
emplare ale cărţii cu o copertă atât de
reuşită, realizată de Gabriel Leş. De-
sigur, prin carte, Roxana a plasat
mama între paginile neuitării, prin
credinţa în Dumnezeu şi dragostea de
mamă (amândoi unici). A dialogat
Roxana cu Dumnezeu şi a învăţat-o
„ce-i dragostea”, reuşind s-o urmeze, s-
o împartă, să o transpună, definind-
o! A învăţat ce să facă cu inima, cu
sufletul, cu vibraţiile sentimentului
existenţei. Răzbate din poeziile sale o
iubire a bucuriei de a-şi săruta sufletul,
ştiindu-l atât de bun! Se destăinuie că
e greu să fugi de tine şi să nu te accepţi,
iar după o vreme, te amuză calea vieţii
încâlcite. Fuga, de fapt, a ajutat-p pe
Roxana să o sărbătorim aici, la Baia
Mare, o admirăm şi o apreciem pen-
tru pregătirea superioară, pentru seri-
ozitate, bunătate, sinceritate,
colegialitate şi pentru bunul simţ care
o însoţeşte pretutindeni! 

Roxana ştie să se bucure cu

inima şi să râdă cu ochii. Doamne,
cum povesteşte Roxana băimărenilor
despre trăirile sufleteşti ale părinţilor
de la Tg. Frumos la apariţia acestui
volum în care se regăsesc! Răzbate în
scrieri dorinţa să vorbească cu pro-
priul suflet, să-i audă vocea, să aibă di-
alog continuu cu Dumnezeu/ „Şi
cine iubeşte?”. Roxana vede viaţa ca o
piesă de teatru, ca o scenă în care
fiecare îşi joacă rolul său, un actor ce
se întreabă „ce mai e şi viaţa aceasta?”

Acolo, în Baia Mare,
aproape de sediul Episcopiei, în cen-
trul universitar, în incinta unei
instituţii valoroase „Rugă pentru
mamma” a căpătat săgeata neuitării
prin litera şi spiritul autoarei, cu mult
temei în intensitatea credinţei, în
straturile de adâncime ale sentimen-
tului de dragoste faţă de mamă, în
nevoia de dezbatere a argumentelor
aduse, dar şi în vigoarea textului
fiecărui poem. Roxana ştie să anunţe
calea binelui, ştie să dezvăluie peri-
colele inconştienţei şi ale abdicării de
la morală, să prevadă cu o secundă
mai repede credinţa sa, atât de
temeinică şi profundă în Mântu-
itorul! 

Cu Felician Pop am obser-
vat extrema densitate, vibranta con-
centrare a gândirii autoarei, care, la o
vârstă fragedă, reuşeşte să realizeze
întocmai ca un poet robust o poezie
atât de profundă, ca o lecţie de
estetică a generaţiei lui Nichita
Stănescu. Bine spunea T. Arghezi:
„Frumoasă carte, cinste cui te-a
scris!”

Teodor Curpaş
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Iar în 2015 s-au înregistrat
50 de condamnări definitive ale per-
soanelor cu funcţii politice. Cât în
2012 şi 2013 la un loc. 

La nivel local, aproape
jumătate dintre condamnările per-
soanelor cu funcţii politice sunt rezul-
tatul fraudelor ce implică fonduri
europene. Adică, 25 din 56 de primari,
8 din 16 viceprimari şi 5 din 9 con-

silieri locali. Potrivit datelor, cea mai
„coruptă” funcţie din stat este cea de
primar, urmată de cea de viceprimar. 

În sfârşit, într-un top euro-
pean al integrităţii publice, România
figurează abia pe locul 20, cu nota
3,21. Cei mai corecţi funcţionari sunt
cei din Norvegia (nota 10), urmaţi de
Suedia (9,36), Marea Britanie (9,22)
şi Franţa (9,15).  

O hartă a corupţiei din România 
urmare din pagina 1

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

Roxana cu „Rugă pentru mamma” la Baia Mare!

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
La ceaiul de azi sărim, sărim, şi nu
ne mai oprim, pentru a obţine si-
lueta perfectă, în compania lui Dj
Gaby şi a invitatului Sensei Cristian
Belega 5 dan, care are câte o metodă
de menţinere a siluetei prin Kangoo
jumps pentru fiecare.

ORa adeVăRului
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața Sătmaru-
lui. O emisiune în care şi tu poți
participa alături de invitații noștri la
dezbaterea celor mai importante su-

biecte ale zilei. Realizator: Victor
Constantinovici

muZiCă Şi VOie Bună
ANGELA MUNTEANU ŞI
IONUŢ DĂRĂBAN, ÎN DI-
RECT LA NORD VEST TV
În emisiunea din această seară, MU-
ZICĂ ŞI VOIE BUNĂ, difuzată
de la ora 20.45, veţi avea posibilita-
tea să ascultaţi cele mai frumoase
cântece interpretate de cei doi invi-
taţi:  ANGELA MUNTEANU ŞI
IONUŢ DĂRĂBAN. Realizator:
Dumitru Ţimerman.
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Site-urile de anunţuri, paravan pentru
prostituţie
8Zeci de tinere sătmărence îşi oferă serviciile sexuale pe site-uri cu anunţuri matrimoniale sau de mică publicitate

În lipsă de oportunităţi, tot
mai multe tinere sătmărence
se vând pe internet. Acestea

îşi oferă serviciile sexuale prin
intermediul anunţurilor postate
pe site-uri de mică publicitate
sau pe site-uri matrimoniale.
Astfel, tinerele prostituate consi-
deră că sunt ferite de rigorile
legii, care incriminează prostitu-
ţia. Fenomenul a atins cote ridi-
cate în ultimii ani. Însă treaba nu
mai este atât de sigură în ultima
vreme. La începutul lunii, poliţi-
ştii bucureşteni au început urmă-
rirea penală împotriva site-ului
anunţul.ro, respectiv a firmei
care-l administrează, pentru
săvârşirea mai multor infracţiuni
de proxenetism. Astfel de anun-
ţuri apar cu zecile şi pe alte site-
uri de mică publicitate din
România.

Zeci de anunţuri 
de prostituţie

Pe site-ul
anunţuripenet.ro am găsit un
asemenea anunţ: “brunetă sexi
începătoare şi timidă ofer com-
panie domnilor 100 lei ora. La
hotel sau la tine acasă în Satu
Mare”. Mai multe asemenea
anunţuri am găsit pe site-ul anun-
turi-az.ro. “Tânără 22 de ani, ofer
senzaţii tari domnilor generoşi,
fără limite, sunt perversă, rog se-
riozitate, exclus persoanele nese-
rioase şi cu nr. priv. Multumesc”,
scrie într-un anunţ urmat de un
număr de telefon. “Lux, perversă
satisfac orice fantezie domnilor
generoşi.... Rog seriozitate”, se
arată într-un alt anunţ având
alăturat şi numărul de telefon al

tinerei. “Calitate, îmi place ceea ce
fac, îmi place să te fac să mă suni
de fiecare dată tot pe mine, de
câte ori ai nevoie de cineva care să
te alinte, sa te faca sa te simti de-
osebit. Dacă ştii să apreciezi cali-
tatea şi bunul simţ poţi să mă

contactezi”, scrie într-un alt anunţ
de pe site-ul respectiv.

“Tânără 20 de ani ofer
companie domnilor generoşi, mă
deplasez şi la domiciliul clientu-
lui, am locaţie, ieftină şi bună. Sat-
isfac orice fantezie erotică, 50 ron

ora şi rezervare, rog seriozitate,
deţin şi jucării”, “Adela,
atrăgătoare, sexi, senzuală şi cu
forme de invidiat ofer clipe de vis
domnilor generoşi şi manieraţi la
domiciliul meu. Ador să fac
dragoste. Nu ezita să îmi faci o
vizită”, respectiv “simpatică aştept
domni generoşi să mă folosească
cum vor ei, fac orice sunt
nimfomană” scrie în alte anunţuri
postate pe acest site. La o simplă
căutare pe Google, se poate con-
stata că zeci, dacă nu chiar sute de
tinere din judeţul Satu Mare oferă
servicii sexuale “pentru domni

generoşi”. Anunţurile sunt postate
pe site-uri de anunţuri, dar şi pe
numeroase site-uri cu profil mat-
rimonial.

Primul site urmărit
penal pentru proxe-
netism

În realitate, aceste site-uri
de mică publicitate servesc drept
paravan pentru prostituţie. Astfel,
tinere mai descurcăreţe îşi găsesc
clienţii prin intermediul internetu-
lui, fără să mai fie obligate să piardă
vremea prin locurile obişnuite din
Sătmar în care îşi fac veacul prosti-
tuatele obişnuite, care nu au reuşit
să se pună la punct cu noile
tehnologii. Apelând la anunţurile
pe internet, aceste tinere reuşesc să
se ţină departe de privirile indis-
crete ale oamenilor legii.

Site-ul anunţul.ro a
ajuns, la începutul acestei luni, să
fie urmărit penal într-un dosar in-
strumentat de procurorii de la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sectorului 1. Procurorii au în-
ceput urmărirea penală faţă de
firma Anunţul Telefonic SRL
pentru săvârşirea mai multor
infracţiuni de proxenetism. În
urma prezentării în faţa instanţei,
judecătorii au stabilit ca firma
Anunţul Telefonic SRL să nu mai
aibă voie să desfăşoare activităţi de
natura celor cu ocazia cărora a fost
comisă infracţiunea de prox-
enetism pe o perioadă de 60 de
zile, respectiv interzicerea
publicării anunţurilor online din
cadrul subrubricii “Ea caută
partener”, aflată la rubrica Matri-
moniale, pe site-ul
www.anuntul.ro. Potrivit procuro-
rilor, între 24 mai 2013 şi 4 febru-
arie 2015, site-ul www.anuntul.ro.
prin modul său de structurare, a
înlesnit practicarea prostituţiei de
către mai multe persoane care au
postat anunţurile. Prin această ac-
ceptare de promovare a serviciilor
oferite, acest site le-a facilitat per-
soanelor care practică prostituţia
racolarea de clienţi cu care acestea
întreţineau raporturi sexuale con-
tra cost.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

SZASZ LORAND

APARENŢE. Prostituatele sătmărence se cred mai în siguranţă pe net

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  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
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele  11:00-
13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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ÎN CADRuL PROIECTuLuI STRATEGIC REGIONAL DE TRANSPORT „TRANSILVANIA NORD” 

Zeci de kilometri de drum judeţean vor
intra în reabilitare
8În cadrul ședinţei de ieri, Adrian Ștef a fost ales vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest

Municipiul Satu Mare a
găzduit ieri şedinţa Con-
siliului pentru Dezvol-

tare Regională (CDR) Nord-Vest.
Astfel, conducerea CDR a fost pre-
luată de preşedintele Consiliului
Judeţean Maramureş, Zamfir
Ciceu, secondat de preşedintele
Consiliului Judeţean Satu Mare,
Adrian Ştef, care va ocupa pentru
un an funcţia de vicepreşedinte al
CDR. Cu această ocazie, Adrian
Ştef a anunţat că în judeţul Satu
Mare se vor reabilita circa 80 de ki-
lometri de drum judeţean în cadrul
proiectului strategic regional de
transport „Transilvania Nord”. 

Satu Mare, 
gazda reuniunii

La reuniunea de ieri au par-
ticipat președintele Consiliului Ju-
deţean Bistriţa-Năsăud, Radu
Moldovan, președintele interimar al
Consiliului Judeţean Cluj, Vakar Is-
tvan, președintele Consiliului Jude-
ţean Maramureș, Zamfir Ciceu,
președintele Consiliului Judeţean
Sălaj, Tiberiu Marc, președintele
Consiliului Judeţean Bihor, Marc
Popa, respectiv președintele Consi-
liului Judeţean Satu Mare, Adrian
Ștef - în calitate de gazdă. În cadrul
reuniunii, membrii CDR Nord-Vest
au aprobat Planul de Dezvoltare Re-
gională Nord-Vest 2014-2020 și
proiectul strategic regional de trans-
port „Transilvania Nord”. De aseme-
nea, au fost informaţi cu privire la
stadiul implementării Programului
Operaţional Regional 2007-2013 și
Programului Operaţional Sectorial

Creșterea Competitivităţii Econo-
mice 2007-2013, Axa 1 și Axa 3.
CDR Nord-Vest a aprobat  Planul
de activitate și bugetul multianual al
ADR Nord-Vest, precum și rapoar-
tele de activitate ale agenţiei.

Raport al fostului 
preşedinte

Președintele Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu
Moldovan, în calitate de fost vice-
președinte cu atribuţii de președinte

al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională (CDR) Nord-Vest, a pre-
zentat principalul succes al manda-
tului său, respectiv proiectul
strategic regional de transport
„Transilvania Nord”. “Cred că este
pentru prima dată când la nivelul
unei agenţii s-a căzut de acord pen-
tru promovarea unui proiect de stra-
tegie, pentru că în toată zona de
nord-vest avem probleme mari de
infrastructură rutieră. Acest proiect
a primit acordul colegilor din Con-
siliul pentru Dezvoltare Regională și

vom avea un proiect strategic cu tra-
seu în toate cele șase judeţe, care for-
mează un drum intraregional și care
intră sigur la finanţare pentru că este
proiect strategic”, a declarat Radu
Moldovan. 

Bani mai mulţi pentru
Regiunea Nord-Vest

Directorul general al
Agenţiei de Dezvoltare Regio-
nale Nord-Vest (ADRNV), Mar-
cel Boloș, a precizat că pentru

exerciţiul financiar 2014 - 2020
sumele alocate prin Programul
Operaţional Regional au fost su-
plimentate cu circa o sută de mi-
lioane de euro faţă de exerciţiul
financiar 2007 - 2013. Concret,
sumele prevăzute pentru pe-
rioada 2014 - 2020 sunt de 661
milioane de euro, faţă de cele 521
milioane euro alocate pentru pe-
rioada 2007 - 2013. 

“Pe noul Program Ope-
raţional Regional sunt eligibile și
orașele. Și este extrem de impor-
tant pentru zonele urbane în vii-
torul exerciţiu financiar. Este o
sursă importantă pentru dezvol-
tarea orașelor”, a mai declarat
președintele CJ Bistriţa-Năsăud,
Radu Moldovan.  

Sute de km de drum
vor fi reabilitaţi

În cadrul proiectului
strategic regional de transport
„Transilvania Nord”, unic la nivel
naţional, vor fi reabilitaţi 601 ki-
lometri de drum judeţean din ju-
deţele Cluj, Bistriţa-Năsăud,
Sălaj, Maramureș, Bihor și Satu
Mare. Suma alocată proiectului
este de 204 milioane de euro.
Președintele CJ Satu Mare,
Adrian Ștef, a explicat că în ca-
drul acestui proiect vor intra în
reabilitare circa 80 de kilometri
de drum în judeţul Satu Mare..
“Vorbim de Satu Mare - Borlești,
care este de 40 de kilometri. Și
vorbim de porţiunea de drum
Beltiug - Dobra - Hurezu Mare -
Corund - Bogdand - Hodod - li-
mită de judeţ - 37 de kilometri.
Acestea sunt cele două tron-
soane”, a conchis Adrian Ștef. 

CIPRIAN BÂTEA

DECIZIE. Adrian Ştef a devenit vicepreşedintele CDR  Nord -Vest

Sătmăreanca Dalina Ignat,
elevă la Colegiul Naţional “Ioan
Slavici”, a cucerit locul întâi la
Olimpiada Naţională de Pedagogie -
Psihologie, desfășurată la Târgu - Jiu.
Alte trei eleve de la acelaşi liceu au
cucerit câte o menţiune la aceeaşi
competiţie şcolară. 

În perioada 6-9 aprilie,
județul Gorj a fost gazda Olimpiadei
Naționale de Pedagogie-Psihologie, la
care au participat peste 200 de elevi și
49 de membri ai Comisiei Naționale,
în cadrul Colegiului Naţional Spiru
Haret din Târgu – Jiu.

Elevii sătmăreni au demon-
strat încă o dată că sunt capabili de
performanțe școlare și se întorc cu
rezultate deosebite de la fazele
naționale ale olimpiadelor școlare. Ca
în fiecare an, Colegiul Național „Ioan
Slavici” a fost reprezentat de patru eleve
care, prin muncă, ambiţie şi
perseverenţă, au obținut rezultate re-
marcabile: Premiul I pentru eleva
Dalina Ignat (clasa a XII-a), mențiune
pentru elevele Ana Dănuţ (clasa a IX-
a), Alexandra Florescu (clasa a X-a) și
Șipoș Raluca (clasa a X-a). Elevele au

fost pregătite de profesoarele Antonela
Porumbăcean şi Iulia Pop.

Florin Dura

Dalina Ignat, premiul întâi pe ţară la
Olimpiada de Pedagogie-Psihologie 

Potrivit legii, agenţii eco-
nomici au obligaţia de a comu-
nica Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare şi punctelor
teritoriale toate locurile de muncă
vacante în termen de 5 zile de la
vacantarea lor. Ocuparea locurilor
de muncă vacante ale agenţilor
economici în condiţiile legii se

comunică, de asemenea,
agenţiilor judeţene sau punctelor
de lucru în termen de o  zi. “Nere-
spectarea acestor prevederi legale
se sancţionează cu amendă de la
3.000 lei la 5.000 lei, şi cu amendă
de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru
necomunicarea datelor,
informaţiilor, precum şi
neprezentarea tuturor în-

scrisurilor şi oricăror altor date şi
documente solicitate de organele
de control ale agenţiilor pentru
ocuparea forţei de muncă terito-
riale, în timpul desfăşurării con-
trolului şi în scopul îndeplinirii
atribuţiilor prevăzute de lege”, a
arătat directorul AJOFM Satu
Mare, Simona Derşidan.

Florin Dura

Clubul Rotaract Satu Mare
va desfășura în data de 10 mai un
proiect prin intermediul căruia
doreşte să aducă un plus vieții și
sănătății locuitorilor județului nos-
tru. Proiectul constă într-un cros în
municipiul Satu Mare, pe o distanță
acceptabilă pentru toată lumea, cu
început și final pe platoul din Piața
25 Octombrie. Traseul propus este:
Piața 25 Octombrie - Pasajul Cor-
neliu Coposu - sensul giratoriu -
Bulevardul 1 Decembrie - Bulevar-
dul Vasile Lucaciu - Bulevardul

Transilvania - Piața 25 Octombrie.
Înaintea și la sfârșitul crosului vor
avea loc mici instruiri cu privire la
încălzirea corectă, acordarea de prim
ajutor, necesitatea sportului în viața
cotidiană. “Dorim ca la acest eveni-
ment să invităm alături de noi cât
mai multe companii mari și agenți
economici indiferent de dimensi-
unea lor, care să dea un exemplu de
viață echilibrată, care să demon-
streze prin exemplul propriu că
sportul este o necesitate. Scopul
proiectului este de a aduce un plus

comunității locale din punct de
vedere al dotărilor sportive și acce-
sului la sport pentru cei tineri și cei
mai în vârstă. Știm că o minte
sănătoasă poate crește doar într-un
corp sănătos, așă că ne dorim să
oferim această posibilitate și altora.
Vor putea să își aducă aportul, atât
fizic cât și financiar și cetățenii iu-
bitori de mișcare, prin donaţii
modice înaintea orei crosului”, ne-a
declarat secretarul Clubului Ro-
taract Satu Mare, Anda Şuta.

Szasz Lorand

Amenzi pentru cei care nu-şi declară locurile 
de muncă libere

Cros în scop caritabil, marca Rotaract
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Lacrimi şi jale la înmormântarea Paulei Raţ
8Aproape o mie de sătmăreni au condus-o, ieri, pe artistă pe ultimul drum

Cuvintele nu sunt de ajuns
pentru a descrie tristeţea
de pe feţele a sute de săt-

măreni care au participat ieri la
înmormântarea tinerei artiste
Paula Raţ, decedată vineri seara
în urma unui tragic accident ru-
tier. Părinţii Paulei au implorat
divinitatea să le aducă înapoi
fiica, însă cerul, neputincios, a
vărsat doar câteva lacrimi, alături
de toţi cei care au participat la în-
mormântare.

Rămas bun de la toţi
Înmormântarea Paulei

Raţ a avut loc în Cimitirul Greco-
Catolic de lângă Gară, iar lumea a
început să se adune cu o jumătate
de oră înainte de începerea slujbei
de înmormântare. Aproape o mie
de sătmăreni, fie ei rude, prieteni
apropiaţi ai Paulei, artişti, colegi
din televiziune sau prieteni şi colegi
ai părinţilor. Chiar şi membrii echi-
pei de fotbal Olimpia Satu Mare au
venit la înmormântare, ştiut fiind
faptul că tatăl Paulei, Catrinel Raţ,
a fost preşedinte al acestui club. 

Printre cei care au venit să
o conducă pe Paula pe ultimul
drum au putut fi văzuţi şi vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean,

Mircea Govor, sau deputatul
Ovidiu Silaghi, viceprimarul
Marcela Papici, dar şi directorul

Şcolii de Arte, Mircea Deac,
care o bună perioadă de timp i-a
fost profesor Paulei.

Prin vocile preoţilor Vio-
rel Paşca şi Cristian Chindriş, care
au oficiat slujba de înmormântare,
Paula Raţ şi-a luat rămas bun de la
părinţi, de la frate, de la rude, de la
prieteni, colegi şi cunoscuţi, lucru
ce i-a determinat pe majoritatea
celor prezenţi la înmormântare să
plângă, unii chiar în hohote. 

„Adu-ţi aminte 
de mine!”

După finalul slujbei, si-
criul cu trupul neînsufleţit al
Paulei a fost scos din capelă spre
a fi dus la groapă pe acordurile
piesei muzicale „Please, remem-
ber me” (Adu-ţi aminte de mine).
Ca prin minune, în momentul în
care sicriul a fost scos pe uşa ca-
pelei, cerul a vărsat, alături de toţi
cei prezenţi, lacrimi de tristeţe
după Paula Raţ. Tot în acel mo-
ment, au fost lansaţi spre cer o
duzină de porumbei albi, care au
dus spre cer sufletul Paulei, lucru
ce le-a sfâşiat şi mai tare inima pă-
rinţilor ei.

Încet, cortegiul funerar,
care a fost de-a dreptul impresio-
nant, a însoţit sicriul cu trupul

neînsufleţit al Paulei spre groapă,
în urma căruia tatăl Catrinel,
mama Viorica, fratele Catrinel jr.,
dar şi rudele şi cunoştinţele celei
decedate au plâns aproape neîn-
cetat.

Va rămâne veşnic 
vie în amintiri

La groapă, jalea a fost de
nedescris. Practic toţi cei care au
participat la această înmormântare
au plâns când trupul neînsufleţit
al Paulei a fost băgat în recele mor-
mânt. Părinţii şi fratele ei au stat
tot timpul lângă sicriu cu sufletul
sfâşiat de durere. Tuturor celor
care au cunoscut-o pe Paula, o fată
veselă, talentată, săritoare şi tot
timpul cu zâmbetul pe buze, nu le
venea să creadă că acum nu mai
este în viaţă şi că trupul său rămas
fără suflare în urma tragicului ac-
cident petrecut vineri seara în ju-
deţul Bihor este coborât în recele
mormânt. Ei spun că Paula va ră-
mâne veşnic vie în amintirile lor. 

Plânsetele de durere au
continuat să se audă chiar şi după
ce angajaţii cimitirului au pus ca-
pacul peste mormântul Paulei. 

FLORIN DURA

TRISTEŢE. Durere de nedescris la sicriul cu trupul neînsufleţit al Paulei

Porumbeii albi au dus sufletul Paulei spre cer

În cursul zilei de duminică,
poliţiştii sătmăreni au depistat în
trafic o serie de persoane care au
încălcat legislaţia rutieră sub diverse
forme. Astfel, duminică după-
amiază poliţiştii din Odoreu au de-
pistat în trafic un autoturism marca
Volkswagen, la volanul căruia se afla
o persoană de sex masculin. În urma
controlului efectuat s-a stabilit că
autoturismul avea aplicate plăcuţe
cu număr de circulaţie provizoriu a
căror valabilitate era expirată din  4
noiembrie 2014. Poliţiştii i-au în-
tocmit acestuia dosar penal şi fac
cercetări sub aspectul comiterii
infracţiunii de conducerea pe dru-
murile publice a unui autovehicul

neînmatriculat. 
În aceeaşi zi, seara, poliţiştii

din cadrul Secţiei Negreşti Oaş au
fost sesizaţi prin apelul unic de
urgenţă 112, despre faptul că pe DN
19, la Huta Certeze, a avut loc un
eveniment rutier soldat cu pagube
materiale. La faţa locului oamenii
legii au identificat-o pe Monica C.
care a condus autoturismul marca
BMW, înmatriculat în Marea Bri-
tanie, iar în urma investigaţiilor efec-
tuate s-a stabilit că autoturismul nu
avea drept de circulaţie pe teritoriul
ţării noastre. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de conducerea pe dru-
murile publice a unui autovehicul

înmatriculat în alt stat, care nu are
drept de circulaţie în România.

Noaptea, în jurul orei
23.15, poliţiştii Secţiei Livada au
oprit în trafic, pe raza localităţii
Medieşu Aurit, un autoturism marca
Ford. În urma controlului efectuat s-
a stabilit că autorismul era condus de
o tânără în vârstă de 15 ani, care nu
deţine permis de conducere. De
asemenea, s-a stabilit faptul că auto-
turismul i-a fost încredinţat tinerei
de către prietenul acesteia, în vârstă
de 20 de ani, care cunoştea faptul că
aceasta nu deţine permis de conduc-
ere având în vedere vârsta sa. În
această situaţie se efectuează
cercetări sub aspectul comiterii

infracţiunii de încredinţarea unui
vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului
de conducere, pentru conducerea pe
drumurile publice unei persoane de-

spre care se ştie că nu deţine permis
de conducere. 

În toate cazurile persoanele
sunt cercetate în stare de libertate.

Robret Marcus

Tânără depistată la volan deşi nu are decât 15 ani
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Primăria Carei pregăteşte proiecte de peste
20 milioane euro
8Administraţia locală speră să obţină finanţare din fonduri europene pentru majoritatea proiectelor elaborate

După succesul înregistrat în
accesarea şi gestionarea
fondurilor europene în

ciclul financiar 2009-2015,
Primăria Carei pregăteşte o nouă
serie de proiecte ambiţioase.
Astfel, Primăria Carei vrea să aibă
proiectele gata pregătite pentru
momentul în care se dă startul
noilor sesiuni de finanţare.
Proiectele vizează investiţii
importante în infrastructura
municipiului, de la reabilitarea
şcolilor, până la reabilitarea
drumurilor. În perioada 2009-
2015, Primăria Carei a reuşit să
implementeze cu succes proiecte în
valoare totală de peste 17 milioane
de euro.

Cu documentaţiile 
în curs de pregătire

Primăria Carei pregăteşte
documentaţiile pentru a accesa fon-
duri în cadrul programelor din
cadrul ciclului financiar 2014- 2020.
Lista cuprinde investiţii extrem de
ambiţioase şi de importante pentru
municipiu. “În acest an vrem să
finalizăm câteva studii de fezabili-
tate, cum ar fi cele privind reabil-
itarea Şcolii Generale nr.1, a Şcolii
Generale nr.2 şi extinderea Şcolii
Generale nr.3, reabilitarea Grupului
Şcolar Iuliu Maniu şi a Grupului
Şcolar Simion Bărnuţiu, reabilitarea
arterei Oradea- Satu Mare pe raza
municipiului (Bulevardul 25 Oc-
tombrie), reabilitarea a 50.000 mp
de trotuare, reabilitarea a 32 de
străzi asfaltate, dar deteriorate, as-
faltarea a zece kilometri de străzi

pietruite. Ultimele două proiecte in-
clud şi reabilitarea spaţiului verde”,
ne-a declarat primarul municipiului
Carei, Eugen Kovacs.

Proiecte de milioane
de euro

Conducerea Primăriei
Carei îşi doreşte să obţină finanţare
pentru cât mai multe dintre
proiectele pe care le pregăteşte în

prezent. Valoarea proiectelor
pregătite de administraţia locală
careiană depăşeşte suma de 20 mil-
ioane euro. “Sunt convins că aceste
proiecte se pot realiza în mare parte
din fonduri europene. Valoarea
totală a acestor proiecte depăşeşte
suma de 20 milioane euro. Imple-
mentarea lor se poate realiza, după
părerea mea, până în anul 2019.
Pentru reabilitarea străzilor din mu-
nicipiu ar fi nevoie de circa 9 mil-

ioane de euro, sumă inclusă în cei 20
milioane euro de care am pomenit
anterior”, spune primarul Eugen Ko-
vacs.

Până se va ajunge la reabil-
itarea străzilor, primarul Kovacs le
solicită locuitorilor municipiului să
dea dovadă de răbdare în privinţa
lucrărilor de modernizare şi extin-
dere a reţelelor de apă şi canalizare.
“Rog careienii să aibă răbdare în
acest an, când se va finaliza drumul

de ocolire, respectiv proiectul de ex-
tindere şi reabilitare a reţelelor de
apă şi canalizare. Acest proiect va
afecta 74 de străzi. Ştiu că este mult,
dar prin aceste două lucrări infra-
structura municipiului Carei va fi
finalizată”, afirmă primarul Kovacs.

Proiecte implemen-
tate cu succes

Optimismul afişat de pri-
marul Kovacs se bazează pe succe-
sele înregistrate de administraţia
locală careiană în perioada 2009-
2015. “Optimismul nostru se
bazează pe experienţa privind acce-
sarea şi gestionarea fondurilor UE.
Având o echipă foarte bine pregătită
în cadrul Primăriei Carei, am reuşit
să accesăm peste 17 milioane de
euro în perioada 2009-2015”, a de-
clarat primarul Kovacs.

În perioada 2009-2015,
Primăria Carei a reuşit să imple-
menteze cu succes proiectele
privind reabilitarea Castelului
Karolyi, respectiv reabilitarea şi ex-
tinderea Liceului Teoretic. Însă cel
mai important a fost proiectul
privind Planul Integrat de Dez-
voltare Urbană (PIDU). În valoare
de peste 10 milioane euro, în cadrul
PIDU a fost reabilitată şi
mdernizată cantina socială, a fost
înfiinţat un centru social în fosta
cazarmă, au fost reabilitate Teatrul
şi Casa de cultură, a fost reabilitată
strada 1 Decembrie 1918, au fost
modernizate spaţiile verzi şi extins
iluminatul public în cartierele
Mihai Viteazu I, Mihai Viteazu II şi
Republicii, respectiv au fost mod-
ernizate spaţiile publice urbane din
cartierele Mihai Viteazu I şi Mihai
Viteazu II.

BOGDAN TULBURE

ATITUDINE. Primarul Kovacs este optimist în privinţa finanţării pentru viitoarele proiecte

Un nou volum de proză lansat la Satu Mare
La Restaurantul Central

din municipiul Satu Mare va avea
loc miercuri lansarea celui mai re-
cent volum de proză al cunoscutului
scriitor sătmărean Mihai Sas.
Lansarea volumului intitulat “De la
Dumnezeu la Vivien” va începe la
ora 13.00. Cartea este apărută la Ed-
itura Inspirescu din Satu Mare. “De

la Dumnezeu la Vivien arată că
situaţiile umoristice sunt forţa
prozelor lui Mihai Sas. Ironia şi di-
alogul fac să ne înclinăm în faţa tal-
entului său şi să ne indice un drum
clar spre viitoarele piese de teatru.
De remarcat înclinaţia lui Mihai Sas
spre aforisme, cugetări. De aici, cât
şi din fuga de texte care nu au în

final niciun tâlc, putem deduce că
talentul face bine atunci când e
însoţit de finalurile adânci, pline de
semnificaţie. Această nouă carte este
cred cea mai bună din cele de până
acum. Iar ce va fi, vorba Bibliei, nu
s-a arătat încă”, scrie poetul şi edi-
torul George Terziu.

Szasz Lorand

Biblioteca Judeţeană Satu
Mare organizează joi lansarea celei
mai recente cărţi ce poartă
semnătura scriitorului Ioan Mar-
ian Chiorean, ’’Romanian Leg-
ends and Folk Narratives’’.
Evenimentul se va derula la Bib-
lioteca Judeţeană Satu Mare în
Sala Multimedia, în prezenţa au-
torului, cu începere de la ora
16.00.

Recentul volum a văzut
lumina tiparului la Editura In-
spirescu, în anul 2015, fiind o
reeditare a ediției din 2014 și va
primi salutul cuvenit din partea
Nataliei Covaci, consilier în
cadrul compartimentului Eveni-
mente, cultură, educație și sport
din cadrul Primăriei Municipiului
Satu Mare. 

La eveniment sunt
invitaţi să participe profesori, elevi
şi studenţi, cunoscători și iubitori
de limbă engleză, scriitori, oameni
de cultură, iubitori ai literaturii
populare și reprezentanții mass-
media.

Ioan Marian Chiorean
este absolventul Facultăţii de
Ştiinţe Juridice din cadrul
Universităţii din Bucureşti 1984 şi

al Facultăţii de Studii Politice din
cadrul Universităţii SNSPA
Bucureşti 1993. Din anul 2005 îşi
desfăşoară activitatea în cadrul
Direcţiei Generale de Evidenţă a
Persoanelor a judeţului Satu Mare.
A fost distins cu Diploma de
Excelenţă a Congresului
Spiritualităţii Româneşti de la
Alba Iulia, 2012, Diplomă de
Excelenţă a revistei Cervantes,
2013, Diplomă de Excelenţă a Ed-
iturii Inspirescu, 2013 şi Diplomă
conferită de Festivalul Naţional de
Poezie de la Ocnele Mari, 2013.
Este membru al Ligii Scriitorilor
din România.

Bogdan Tulbure

Lansare de carte la Biblioteca
Judeţeană 

Cu ocazia Zilei
Internaționale a Cărții și a Zilei
Bibliotecarului, Direcția de
Cultură Carei și Biblioteca
Municipală organizează joi o serie
de activități, în diferite locații,
pentru a marca aceste evenimente.
Astfel, între orele 10.00-12.00, la
sediul Bibliotecii Municipale va
avea loc prezentare cu tema “Isto-
ria tiparului şi a cărţii”, susţinută
în limbile română, respectiv
maghiară, un joc de rol sub gener-
icul “Vreau să fiu o zi bibliotecar”
la secția de copii, deschiderea
expoziției permanente ”Scriitori
reprezentativi ai Uniunii Eu-

ropene” (în holul bibliotecii) şi un
atelier de origami având ca temă
”cartea”, coordonat de voluntara
Portik Erzsebet.

În parcul dendrologic va
avea loc relansarea campaniei
”Donează o Carte”, acțiune de
strângere de cărți pentru
Cuiburile de Cărți care urmează să
fie montate luna viitoare. Cutia va
fi amplasată lângă intrarea
principală din Castel. Donațiile se
vor putea face pe tot parcursul
verii.

În centrul municipiului
Carei, între orele 14.00-16.00, va
avea loc acțiunea ”Îmbrățișează o

carte!”, care are ca scop
conștientizarea importanței lec-
turii în vederea dezvoltării person-
ale. Toți cei care vor îmbrățișa cele
două cărți uriașe animate, vor
primi cadou un semn de carte care
va cuprinde și adresa Bibliotecii
Municipale.

Ziua Internaţională a
cărţii şi a drepturilor de autor se
sărbătoreşte anual pe 23 aprilie şi
este organizată de UNESCO în
scopul promovării lecturii, a
publicării şi a drepturilor de autor.
Prima astfel de manifestare s-a
desfăşurat în 1995.

Bogdan Tulbure

Ziua cărţii şi a bibliotecarului vor fi marcate joi
la Carei
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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.

Ponta solicită Avocatului Poporului 
să sesizeze Curtea Constituţională pe
OUG privind imobilele confiscate

Premierul Victor Ponta va
solicita, luni, Avocatului
Poporului să sesizeze

Curtea Constituţională cu
privire la ordonanţa de urgenţă
privind valorificarea imobilelor
confiscate, după ce Centrul de
Resurse Juridice a sesizat deja
Avocatul Poporului cu privire la
n e c o n s t i t u ţ i o n a l i t a t e a
ordonanţei.

Guvernul a adoptat
săptămâna trecută o ordonanţă de
urgenţă care prevede că imobilele
confiscate vor fi valorificate cu pri-
oritate prin utilizarea acestora de
către instituţii publice, care le vor
prelua în proprietate, urmând să fie
valorificate sub o altă formă doar
dacă nicio instituţie publică nu va
fi interesată de acestea.”Astăzi îi fac
şi eu o scrisoare Avocatului
Poporului, domnul Ciorbea, în
care îl rog şi eu să sesizeze CCR
pentru ca să se stabilească dacă acea
reglementare este în conformitate
cu Constituţia (...) Cred sincer,

mai ales că e o reglementare nouă,
că e foarte bine ca Avocatul
Poporului să sesizeze CCR şi să ne
spună Curtea dacă am procedat
bine sau nu”, a spus Ponta. El a
arătat că de la începutul anului s-a
cerut Guvernului să schimbe
legislaţia în domeniu, iar atunci

când a schimbat-o, organizaţiile
neguvernamentale contestă modul
de promovare a legislaţiei. 

În scrisoarea transmisă
Avocatului Poporului şi prezentată
de Guvern, premierul Ponta arată
că Centrul de Resurse Juridice a
criticat modalitatea de regle-
mentare de către Guvern şi a sesizat
Avocatul Poporului, dar că Execu-
tivul este hotărât să rezolve prob-
lema creşterii gradului de
valorificare a bunurilor confiscate
şi apreciază demersurile societăţii
civile pentru crearea unui cadru
legal eficient şi modern în dome-
niu.

În acest context, pentru ca
finalitatea demersului Guvernului
să fie reprezentată de un act nor-
mativ care răspunde tuturor
exigenţelor legii fundamentale şi
interesului public, Ponta roagă Av-
ocatul Poporului să îşi exercite
atribuţiile şi să sesizeze Curtea
Constituţională în cazul OU
privind destinaţia unor bunuri
imobile confiscate.

Societatea profesională de insolvenţă
Redresare Lichidare SPRL vinde la

licitaţie publică sau negociere directă
următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRL: vanzare glo-
bala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei
polyester, uniforme copii, costume
dame din 3 piese, pantaloni, costume,
fuste – la pretul cel mai mare oferit. Se-
dinte de vanzare vor avea loc in fiecare
zi de vineri, ora 12:00;

debitor SC Hendre SRL: vanzare glob-
ala / individuala: piese si accesorii pen-
tru autovehicule (roti, inele, lacate
franare, rulmenti, bucsa, discuri am-
breaj, cilindri, supape, tevi evacuare,
pinion, garnituri, nituri, suruburi,
etc), calculator cu imprimanta si auto-
furgoneta 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; Se-
dinte 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 imbra-
caminte, 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 commer-
cial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata
utila de 74 mp la subsol si 98 mp la
parter. Structura imobilului este real-
izata din caramida, cu planseu din lemn
acoperit cu tencuiala si panouri rigips,
inchideri din caramida, acoperis tip
sarpanta din lemn cu invelitoare din
tigla, tamplarie PVC cu geam ter-
moizolant. Finisaje: pardoseala pavata
cu gresie, pereti finisati in vopsea
lavabila, fara crapaturi sau deteriorari
vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare
de functionare. Instalatia de incalzire
este formata din tevi de cupru fara
calorifere si central termica. Imobilul
este racordat la instalatiile de energie
electrica, retea de apa si canal si gaz. Pre-
tul de vanzare este de 64.350 euro; Se-
dintele 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 camera decomandata (7,82
mp) si doua camera nedecomandate
(11,83 mp si 10,48 mp), fara balcoane.

Pardoseala din hol si camere este pavata
cu parchet stejar, iar in baie si bucatarie
este gresie si faianta. Ferestrele sunt din
PVC cu geam termoizolant in bucatarie
si in doua camere si din lemn simplu in
cea de-a treia camera, usi interioare
panel. Instalatiile sanitare sunt in stare
de functionare, iar instalatia de incalzire
este formata din convector pe gaz mon-
tat 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, Au-
toturism 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.

SC AURORA SA 
angajeaza:

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

Director hotel:
-Studii superioare de comert, turism,
hoteluri, marketing sau management,
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 Micro-

soft Office, experienta de operare a
programelor de gestiune hoteliera
-Abilitati de negociere, comunicare,
prezentare, organizare
Prezinta avantaj experienta in dome-
niul hotelier.

RECEPTIONER HOTEL:
-Absolventi de studii medii
-Cunoscatori a doua limbi de circula-
tie internationala
-Cunostinte de operare calculator,
bun cunoscator al pachetului MI-
CROSOFT OFFICE
-Aspect fizic placut

CURIER BAGAJIST
-Absolvent a cel putin zece clase

OSPATARI-BUCATARI
-Absolventi studii de specialitate

Cererile se depun pana in data de
27.04.2015,informatii la telefon
0261.714.199
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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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CSM SaTU MarE

Medalii pe bandă rulantă la judo şi popice
8Un bilanţ de 11 podiumuri şi patru medalii de aur pentru cele două secţii

Luni a fost zi de bilanţ pentru
sportivii  de  la  CSM Satu
Mare. Secţia de judo şi cea

de popice s-au întors de la Iaşi cu
un total de 11 medalii.

Trei competiţii importante
au avut loc în week-end la iaşi. Cupa
româniei şi Campionatul naţional
de lupte la sol (ne-waza) pentru ju-
doka, respectiv Campionatul
naţional de juniori 1 la popice.

numeroasa delegaţie de ju-
doka de la CSM a urcat de zece ori
pe podium la cele două competiţii.
la Cupa româniei, pe primul loc s-
au clasat Cristian bodârlău (90 kg),
pe doi remus lazea (66 kg) şi Mar-
ian Halas (81 kg), iar pe trei amado
lazea (60 kg) şi lorand Samel (100
kg, CS Unio-CSM). iar pe cinci a
încheiat competiţia Ovidiu Pop
(+100 kg).

alte cinci clasări pe
podium şi la naţionalele de newaza.
acolo unde Cristian bodârlău (+90
kg) şi amado lazea (66 kg) au de-
venit campioni naţionali, iar remus
lazea (66 kg) a cucerit argintul,
fiind învins în finală chiar de fratele
său geamăn, amado. bronz au
cucerit Marian Halas (81 kg) şi lo-
rand Samel (+90 kg, Unio-CSM).

aşadar un bilanţ de zece
medalii pentru sportivii pregătiţi de
Vasile Fuşle, Marian Halas şi Mihaly
Terely.

Urmează un tur de forţă
pentru secţia de judo de la CSM,
care în week-end participă cu micii
sportivi la Eurojuniors la Oradea,
apoi urmează Grand Prix-uri la Za-

greb şi în alte oraşe din Europa, con-
cursuri care punctează pentru J.O.,
apoi Jocurile Europei, acolo unde
remus lazea şi Cristian bodârlău
vor face parte din lotul naţional care
se va deplasa în iunie la baku. Mai
mult, preşedintele FrJ a dat
asigurări că la Satu Mare va sosi un
set nou de saltele (tatami), pentru a
se putea realiza performanţe majore.

Aur şi la popice
Tot la iaşi, în week-end s-a

desfăşurat şi Campionatul naţional
de popice rezervat juniorilor 1
(Under 18). 

alături de antrenorul Ghe-
orghe Sabău au făcut deplasarea
Marius lucuţ şi Gabriel Sabău.

Cel mai bun a fost lucuţ,
care a reuşit să doboare cele mai
multe popice la sprint, 558 şi să îşi
adjudece titlul naţional, fiind la a
treia medalie de aur pentru CSM.
datorită acestui rezultat de excepţie,
Marius lucuţ şi-a consolidat poziţia
în cadrul lotului naţional care va
participa în mai la Campionatele
Mondiale de la Spickendorg, Ger-
mania. Va fi un cantonament în pre-
alabil, din 30 aprilie, după care se va
pleca spre Germania.

iar pe 30 şi 31 mai, la Tg.
Mureş va avea loc turneul final, unde
echipa CSM-ului speră să cucerească
din nou medalii importante.

Se tot vorbeşte şi despre
acea sală nouă de popice, conducerea
federaţiei de specialitate asigurând că
se va construi una la Satu Mare.

iar pe viitor, în 2018, se
doreşte organizarea unui Campi-
onat Mondial în românia, mai
exact la Satu Mare, dacă aceste
condiţii vor fi îndeplinite.

din 2004 nu a mai avut loc
în românia un Campionat Mondial
de popice, ultima dată desfăşurându-
se la braşov.

nu putem să nu amintim la
final că preşedintele CSM ne-a asig-
urat că echipa de baschet va con-
tinua şi că deja se poartă discuţii
avansate cu jucătoare şi cu un nou
staff tehnic.

DANIEL CHIOREAN

Campioana CS Municipal
Târgovişte şi-a păstrat titlul, după ce a
învins-o pe aCS Sepsi SiC Sf. Gheo-
rghe cu scorul de 72-65 (25-16, 17-18,
11-14, 19-17), duminică, în deplasare,
în meciul decisiv al finalei ligii
naţionale de baschet feminin.

CSM Târgovişte, unde
antrenor este fostul tehnician de la
CSM Satu Mare, dan Fleşeriu, a
câştigat finala cu scorul de 3-2 la general
şi şi-a trecut în palmares al 12-lea său
titlu de campioană şi al doilea consecu-
tiv pentru Fleşeriu. de asemenea, din
lot face parte şi sătmăreanca andreea
Olah (Orosz), care a semnat în iarnă cu

gruparea dâmboviţeană. aşadar aur
pentru andreea, care, deşi a evoluat mai
puţin în ultimul act, merită această
distincţie.

de cealaltă parte, Sepsi, unde
evoluează alte două jucătoare trecute pe
la CSM-ul sătmărean, annemarie
Părău şi Cristiana Cutaş rămâne fără
nici un titlu câştigat până acum.

Pentru Fleşeriu va începe o
nouă aventură, de această dată la
baschet masculin, urmând să
pregătească echipa de băieţi de la Sibiu.
dar a promis că într-o bună zi va reveni
la Satu Mare pentru a cuceri un titlu.

Dani C.

baSCHET FEMinin
Andreea Orosz şi Fleşeriu, campioni cu Târgovişte

În premieră, Satu Mare
a avut o reprezentantă la Campi-
onatul European de sambo (judo
combinat cu lupte), Under 21.
dora Kovacs, judoka de la CS
Unio, a acceptat provocarea, și s-
a pregătit pentru sambo timp de
o lună.

la concursul găzduit de
novi Sad (Serbia), dora s-a des-
curcat bine și a cucerit medalia
de bronz. la categoria sa de 70
kg , au fost înscrise 12 sportive.
a avut un tur liber, apoi a trecut
de o sârboaică.

a pierdut la un punct
lupta pentru intrarea în finală,
cu o sportivă din bulgaria, iar în
finala mică s-a impus cu o
sportivă din belarus.

În altă ordine de idei,
micii judoka de la CS Unio s-au
aflat în week-end în Ungaria la
Szeged la un turneu
internațional. rezultatele
sportivilor antrenați de Mihaly
Terely și doina Czerlau: - U11:
luca Felber - locul 1 (42 kg ),
Cris Felber - locul 2 (38 kg ),
Victoria Teleki - locul 3 (40 kg );
- U13: dominic Stan - locul 3

(38 kg ), Sergiu Oprea - locul 3
(54 kg ). au participat peste 300
de judoka din românia, Un-
garia, austria și Croația.

Felicitări antrenorilor
Mihaly Terely şi doina Czerlau
pentru faptul că au mai crescut o
generaţie despre care vom mai
auzi peste ani şi ani.

PrEMiEră: C.E. dE SaMbO
Dora Kovacs, medaliată 
cu bronz la Novi Sad

În week-end, sala Ecaterina
both din Satu Mare găzduieşte turneul
semifinal de handbal rezervat juniorilor
3. acolo unde s-a calificat şi adEP SM,
echipă pregătită de fostul handbalist dan
Sebastian. Competiţia se va desfăşura de
vineri şi până duminică, fiind pentru
prima dată când un astfel de turneu are
loc la Satu Mare. alături de adEP vor
mai participa echipe din Odorhei, Sf.
Gheorghe, brăila, Vaslui şi brazi. aşadar,
toţi iubitorii handbalului sunt invitaţi la
trei zile de foc pentru echipa sătmăreană,
care se poate califica la turneul final.

Handbal
Turneu de juniori 3 la Satu Mare
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EVENIMENT

Olimpia s-a mutat în “casă nouă“
8Minihotelul are 30 de locuri de cazare cu toate dotările, o bucătărie şi o sală de mese

Pentru a reduce din cheltuieli
şi pentru a asigura“stranier-
ilor“  condiţii  de  cazare,

conducerea olimpiei a inaugurat
ieri un minihotel.

Locaţia acestuia se află pe
strada Retezatului din Satu Mare şi
după ce a fost reamenajat acum
poate găzdui 30 de fotbalişti. În spri-
jinul acestui proiect a sărit şi Consil-
iul Judeţean, preşedintele Adrian
Ştef fiind prezent de asemenea ieri la
inaugurare.

Nu au lipsit membrii din
staff-ul tehnic, antrenorii Tibi Csik,
Ioan Dragomir, Ovidiu Suciu sau
Ciprian Prodan, jucătorii Cosmin
Iuhas, Adrian Sălăgeanu, dar şi Se-
lagea, Mărkuş respectiv Bogdan
Faur care deja s-au şi cazat în noile
dormitoare.

Înainte de toate s-a ţinut o
slujbă de sfinţire a noii locaţii de
către preotul Cristian Silaghi. Apoi
au luat cuvântul preşedintele
Olimpiei Dan Băbuţ, care s-a arătat
foarte încântat de condiţii, a făcut
alături de presă un tur al hotelului şi
a menţionat că în urma acestei
măsuri, costurile la cazare se reduc la
jumătate. “Ne-am gândit să le oferim
fotbaliştilor care nu sunt din Satu
Mare un loc unde să poată să se
cazeze, principalul motiv fiind
diminuarea cheltuielilor de acest
gen. Conform calculelor noastre,
acestea se vor înjumătăţi“, a comple-
tat Băbuţ.

Preşedintele Adrian Ştef,
mereu alături de Olimpia a vorbit
despre ceea ce înseamnă Olimpia

pentru oraş şi judeţ. “Cu ani în urmă
nici nu puteam visa la o echipă în
Liga a II-a. Acum Olimpia şi-a în-
deplinit obiectivul, este în play-off şi
este în căutare de formule şi de
jucători pentru a ataca, de ce nu,
promovarea din sezonul viitor. Au
fost momente mai puţin bune, dar
când reconstruieşti ceva este nevoie
de răbdare“, a spus Ştef.

Tibi Csik a mulţumit tu-
turor pentru prezenţă şi a promis că
victoriile vor veni din etapele

următoare. “E trist că acest eveni-
ment vine după şapte meciuri în care
nu am câştigat, dar vom încerca pe
viitor să fim mai motivaţi. Felicit
conducerea Olimpiei şi a judeţului
pentru această realizare“, a precizat
Csik.

Revenind la dotările
hotelului, la parter se află o sală
mare de mese, o bucătărie unde
jucătorii îşi pot pregăti o gustare, iar
la etaje camere cu două, trei şi patru
paturi, cu un total de 30 de locuri.

Fiecare cameră este prevăzută cu
mobilier nou, televizor, tot ceea ce
are nevoie un fotbalist pentru a se
relaxa.

De asemenea, la fiecare
cantonament jucătorii vor fi
cantonaţi la “Casa Olimpia“, unde
de asemenea se vor reduce costurile
a două-trei zile de cantonament.

În ceea ce priveşte play-off-
ul Ligii a II-a, FC Olimpia va juca
sâmbătă în deplasare, la Reşiţa cu
Metalul.

Daniel Chiorean

Liga Campionilor
Meciuri decisive 
pentru semifinale
În această seară şi mâine se joacă
returul sferturilor de finală ale
Ligii Campionilor la fotbal,
meciuri decisive pentru califi-
care în penultimul act. Azi se
joacă FC Barcelona - PSg, meci
care pleacă de la 3-1 în favoarea
catalanilor. De asemenea, Bayer-
nul lui guardiola trebuie să re-
monteze handicapul de la Porto,
în tur portughezii impunându-se
tot cu 3-1. A fost scandal după
meciul tur, iar antrenorul Pep
guardiola a anunţat că va părăsi
pe Bayern pentru City. De
asemenea, medicul echipei a
demisionat după 38 de ani
petrecuţi la gruparea bavareză. 
Mâine alte două jocuri intere-
sante, Monaco a pierdut în Italia
cu 1-0 dar vrea să elimine pe Ju-
ventus, iar Realul cu 0-0 în prima
manşă cu rivala Atletico este o
reeditare a finalei din 2014.
Toate meciurile se dispută de la
ora 21.45 şi sunt transmise în di-
rect de Digisport şi Dolcesport.
Iată programul:
Azi
- FC Barcelona - PSg (în tur 3-
1) Digisport 2, Dolcesport 1,
TVR 1
- Bayern - Porto (în tur 1-3) -
Digisport 1, Dolcesport 2
Miercuri
- Monaco - Juventus (în tur 0-1)
- Digisport 2, Dolcesport 2
- Real Madrid - Atletico Madrid
(în tur 0-0) - Digisport 1, Dol-
cesport 1
Tragerea la sorţi a semifinalelor
va avea loc pe 24 aprilie, iar meci-
urile din penultimul act al UEFA
Champions League sunt progra-
mate pe 5/6 şi 12/13 mai. Finala
UEFA Champions League 2015
va avea loc pe Olympiastadion
din Berlin, pe 6 iunie.

După două zile de pauză, în
care s-au disputat Trofeul Pellegrini și
Cupa Europei, Campionatul Național
de floretă seniori a revenit în prim
plan. Azi, la sala de scrimă Floreasca a
avut loc proba individuală la floretă
masculin. 29 de sportivi s-au aliniat la
startul competiţiei, de la CS Chimia
Râmnicu Vâlcea, CS Satu Mare, CSA
Steaua, CSS Ploiești, CSTA, CSU
Cluj Napoca și CSU Poli Timișoara.
CS a fost reprezentat de Benjamin
Bodo, Sebastian Flucuş, Alpar Bartok
şi Edwin Pop. Din păcate sătmărenii
supervizaţi de Attila File şi Dan Şuta

nu au reuşit să cucerească vreo
medalie. Dar sunt tineri şi s-au luptat
cu sportivi cu state vechi în floreta
românească, majoritatea dintre aceştia
crescuţi la centrul olimpic de la Satu
Mare.

Dacă anul trecut Benjamin
Bodo a cucerit bronzul, de această dată
a trebuit să se mulţumească cu un loc
zece. Acesta a fost urmat de Flucuş pe
11, Pop pe 20 şi Bartok pe 24.
Competiţia se încheie azi cu proba pe
echipe, unde vor fi şapte la start, şi se va
trage după sistemul “fiecare cu fiecare“.

D. Chiorean

FLORETă SENIORI
De această dată n-a fost cu
noroc pentru sătmăreniPartea a doua a campionat-

ului din Liga a IV-a Elite devine din
ce în ce mai interesant. După rezul-
tatele din etapa a 18-a, doar trei
puncte le mai separă pe Someşul
Oar şi Luceafărul Decebal, iar
Talna Oraşu Nou ameninţă de
asemenea primele două locuri.

O mulţime de goluri s-au
marcat la sfârşitul săptămânii, cele
mai multe pe stadionul Someşul
din Satu Mare, unde Oarul a pier-
dut surprinzător, 3-7 cu Voinţa
Doba, echipă de mijlocul clasamen-
tului, respectiv la Micula, unde
Turul a câştigat 6-4 cu Viitorul
Vetiş.

Cetate Ardud bifează
prima victorie din acest sezon, după
reorganizarea clasamentului, 4-3 cu
Unirea Tăşnad. Cum gloria Moft-
inu Mare s-a retras, un singur loc e

sigur de retrogradare, iar Cetate
rămâne pe ultimul loc al clasamen-
tului. 36 de goluri au fost marcate în
total în această etapă a ligii de elită.

Rezultatele etapei a 18-a:
Someşul Oar - Voinţa Doba 3-7

Sportul Botiz - Schwaben Cămin 2-0
Şuceafărul Decebal - Ştiinţa Beltiug
4-2
Talna Oraşu Nou - Recolta Dorolţ
1-0
Cetate Ardud - Unirea Tăşnad 4-3
Turul Micula - Viitorul Vetiş 6-4

LIgA A IV-A ELITE
Campionatul redevine interesant

Clasament
1.Someşul Oar 17 13 3 1 53-22 42
2.Luceafărul Decebal 17 12 3 2 49-19 39
3.Talna Oraşu Nou 17 11 3 3 58-30 36
4.FC Olimpia II 14 9 2 3 37-17 29
5.Recolta Dorolţ 17 8 2 7 38-30 26
6.Voinţa Doba 16 7 3 6 43-36 24
7.Schwaben Cămin 15 7 2 6 27-34 23
8.Viitorul Vetiş 16 5 4 7 30-34 19
9.Ştiinţa Beltiug 17 5 2 10 24-40 17
10.Turul Micula 16 4 3 9 30-43 15
11.Sportul Botiz 16 3 3 10 21-44 12
12.Unirea 08 Tăşnad 17 2 3 12 24-55 9
13.Cetate Ardud 15 1 3 11 19-49 6



ANUNŢURI DE MEDIU

l REAL Glass SRL cu sediul in municipiul
Oradea, str.Transilvaniei, nr.20, bl.K1, ap.82, jud
Bihor, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii acordului de mediu pentru
proiectul” Construire hala cu pod rulant pentru
fasonarea sticlei si corp administrativ”, propus a
fi amplasat in comuna Odoreu, sat Odoreu,
str.Nufarului, nr.5A, jud.Satu Mare. Informatiile
privind proiectul propus poate fi consultat la
sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B si la sediul Titularului, mun.Oradea,
str.Transilvaniei, nr.20, bl.K1, ap.82, judBihor,
in zilele de luni joi intre orele 8-16.30, respectiv
vineri intre orele 8-14.00. Observatiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare

OFERTE DE SERVICIU  

l Consiliul de Administraţie  de la Liceul
Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos
anunţă scoaterea la concurs a unui post de
îngrijitor şcoală la data de 22 mai 2015, ora 10.
Se poate înscrie la concurs orice persoană care
are diploma de 8 clase.Dosarele se depun la sediul
Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos
până în ziua de 7 mai 2015 ora 15.Orice
informaţie cu privire la concurs se poate obţine
de la secretariatul unităţii şcolare telefon/fax:
0261/823336 sau 0752126143.
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 per-
sonal Negresti Oas.Tel : 0731.380.104 

CERERI DE SERVICIU

l Barbat 54 ani sofer categ.B,C,E caut de lucru
si accept orice oferta daca este posibil cu cazare
Tel : 0753.825.165 
l Sofer experimentat, inclusiv in U.E., permis
de conducere categoria B si in curs C, D, E, caut
angajator. Telefon 0742193630
l Ingrjesc batrani sau copil Tel : 0745.416.027  
l Caut loc de munca!  Urgent!  Tel.
0743.365.114  
l Specialist în construcţii metalice caut loc de
muncă. 0771-475448.
l Tânăr, cu permis de conducere, caut loc de
muncă.  0743-365114.

MATRIMONIALE

l 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 su-
perioare,afectuos,elegant realizat material fara
obligatii familiare pentru o prietenie de lunga du-
rata,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 parte-
ner de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără obli-
gaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsătorie.
0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de sapta-
mana. 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. Telefon:
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 străinătate.
Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5
t, în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-
450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in varsta.
tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi negociabile,
in orice tip de teren. Informatii 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. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows,
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 preţuri.
Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.

TERENURI

l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m cu
anexe, aproape de Satu Mare. Pret negociabil.
Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu docu-
mentatie si autorizatie de constructie, mediu,
pompieri, pentru o fabrica de procesare a legu-
melor si fructelor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
in Satu Mare 15/20 ; 30/20 profunzime;zona
Dara-Diana,1200 euro/ar neg.Tel
0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel
Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras deschi-
dere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii, se-
micentral(parcelabil) in Carei, 650 eur/aria( si
in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Careiului
1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada Vic-
toriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are apa-ca-
nalizare, curent electric, foisor, wc, magazie
pentru unelte si parcare betonata. 0725915007
l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn, gratar
, gril impresmuit cu gard din sarma pe str. Ama-
tului  dupa  targul auto. Tel. inf. 0745789043.
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan,
zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
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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

Angajam electrician si instalator studii medii
sau cursuri de profil. Profilul angajatului: se-
rios, profesionist, disponibil la lucru in
conditii de stres, autorizatiile constituie avan-
taj. CV-urile se trimit la adresa:
ovidiu.put@bk-simacek. Tel 0749.271.969

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

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

SC RIPOSTA TRANS SRL SALAJ
ANGAJEAZA

SOFERI PROFESIONISTI 
CU EXPERIENTA
CATEGORIA C, E 

- 3 POSTURI.

EXCAVATORIST 
CU EXPERIENTA

VORBITOR DE LIMBA MA-
GHIARA

INFORMATII TEL. 0744.63.81.63

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 
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Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp. toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie
electrică, etc.), si teren aferent 15605 mp la 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 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, par-
celabil. 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 Lu-
cian 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, semidecomandat,
nu este renovat. Pret 23.000 euro negociabil.
Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida,
pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro. 0788-
728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă, etaj
I, geamuri termopan, finisat. 0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral,
etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000
euro. Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere 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 Humu-
leşti,  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.

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, Carpati
2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial mobilat,termopane,centrala
proprie,usa antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea
Traian, nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Timi-
soara in zona centrala 100mp, cu apartament
sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu apar-
tament 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 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. Tel 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt ne-
gociabil.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.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 negociabil
sau jumatate din proprietate 41.500 euro ne-
gociabil. 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 utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două so-
larii - 900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit 7 ari livadă cu casă alcătuită din cameră,
bucătărie, baie (apă, curent), situată lângă
ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, 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. Telefon 0745-
049715.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul
I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV,
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. Tele-
fon: 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,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de euro,
negociabil. Informaţii la telefon 0745-890548,
zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, eta-
jul III, nedecomandat - stare foarte bună. Do-
tări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la
telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

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 ne-
gociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel 0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis 4900mp
pe strada Satmarel 300m stanga de la drumul
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 

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 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 termopan,
baie, bucătărie, hol, trei camere mari, 2 intrări,
la casă, cu uşi termopan, centrală pe lemne, boi-
ler 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. Te-
lefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio 2004,benz-
ina 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 nerecuperata
3700 euro.Tel : 0740.317.642  
l Vand Ford Tranzit basculabil in stare
foarte  buna de functionare. Tel: 0753.660.219  
l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, 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, acu-
mulatori, 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,
sufragerii, bucatării, mese, scaune preţ avan-
tajos. 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 extensi-
bila 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
l Vand radiator electric si masa calculator.
0749432949 
l Vand masa de 6 persoane din lemn
masiv cu 6 scaune. Tel 0740634814

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 sacrificat,
crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. 0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, International,
coase, discuri, agricole noi, prese balotat, sem-
anatori, anvelope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare In-
ternational, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 

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 Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica, ma-
nichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in
Piata Titulescu- Satu Mare. Tel. 0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. 0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet uti-
lat. 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.Ca-
reiului, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane
singure. Str. Ioan Slavici 73. 0749-134955.

CUMPĂRĂRI

l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau or-
namente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.
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Sincere condoleanţe familiei Raţ în
marea durere pricinuită de despărţirea
de fiica dragă

PAuLA
Dumnezeu să o aibă în grija Sa, iar fam-
iliei îndurerate să-i dea puterea să treacă
peste această grea încercare.

Ileana şi Daniel Riţiu

Cu profundă durere în suflete, ne luăm un
ultim rămas bun de la draga noastră soră, 

ILEANA ORHA, 
trecută prea devreme la cele veşnice.
Amintirea sa va rămâne veşnic vie în
inimile noastre. Dormi în pace suflet
blând!

Surorile Florica și Maria, și fratele
Nelu, cu familiile

Aducem un ultim omagiu mătuşii
noastre

ILEANA ORHA 
şi transmitem sincere condoleanțe
familiei îndoliate în aceste clipe
cumplite de durere. Dumnezeu să o
odihnească în pace!

Nepoții Marcel, Cristi, Tița și
Crina, cu familiile

Cu lacrimi în ochi şi sufletele împi-
etrite de durere anunțăm dispariția
fulgerătoare dintre noi, la 74 de ani, a
scumpei noastre soție, mamă şi bunică

ILEANA ORHA
Dispariția sa lasă în urmă un gol imens
şi suflete nemângâiate. Înmormântarea
va avea loc miercuri, la ora 13.00, în
cimitirul din satul Necopoi. Dum-
nezeu să o odihnească în pace! 

Soțul Ionel, fiica Maria, nepoții
Alex, Alina, Alin și Ionuț

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).

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

CONDOLEANţE

DECESE

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

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

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

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

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă
(direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă
(direct)
09:00 – Program pentru copii,
Cartea Cărților, ep. 25
09:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 32
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Documentar: „Mulţumim
lui Dumnezeu pentru fotbal”, ep.
1,2”
14:00 – Săptămâna Sportivă
(reluare)
15:00 – Teleshopping I

16:00 – Oameni şi Fapte (reluare)
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:10 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Muzică şi voie bună  
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – La vârsta noastră...
(reluare)
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)   
01:30 – Box Office
02:10 – Glasul Bisericii (reluare)
03:00 – Şcoala Sătmăreană
(reluare)
04:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

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

naţiei 10:00 Biziday 10:50
Teleshopping 11:30 Prinţesa
săbiilor 12:25 Vorbeşte corect!
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Andografia
zilei 15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale 17:10 Plusuri
şi minusuri 18:30 Discover
România 18:40 Prinţesa săbiilor
19:35 Vorbeşte corect! 19:45
Sport 19:59 Telejurnal 21:00
Studio UEFA Champions
League2014-2015 21:40 UEFA
Champions League 2014-2015
23:50 Starea naţiei 00:25 Rechini
ucigaşi 02:00 Andografia zilei

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
Ferma vedetelor 22:30 Ştirile Pro
Tv 23:05 Lie to me - Psihologia
minciunii 00:00 Las fierbinţi
01:00 Ferma vedetelor 02:30
Flashpoint 03:30 Ştirile Pro Tv

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

12:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Hell’s
Kitchen – Iadul Bucătarilor
23:00 Un show păcătos 01:00
Atacul dinozaurilor 03:00
Observator

07:15 Mondenii
08:20 Sănătate cu Stil
08:45 Click! Poftă
bună! 09:30
Teleshopping 09:30

Teleshopping 10:00 Mama mea
găteşte mai bine 11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii 12:10 Adevăruri
ascunse 13:20 Teleshopping 13:50
Secrete de stil 14:30 Teleshopping
15:00 Cireaşa de pe tort 16:00
Trăsniţi din NATO 16:30 Focus
17:00 Mama mea găteşte mai bine
18:00 Focus 19:30 Adevăruri
ascunse 20:30 Forta invizibila 22:30
Trăsniţi din NATO 23:00 Focus din
inima României 23:30 Click! 00:00
Ţapinarii 00:05 Mama mea găteşte
mai bine 01:00 Revendicarea

07:00 Ştirile Kanal D
08:00 Fatmagul
10:30 Teo Show
12:30 Ştirile Kanal D
13:30 Te vreau lângă

mine 16:45 Teo Show 18:45 Ştirea
zilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Dila 22:30 WOWBiz 00:30 Ştirile
Kanal D 01:45 Dila 03:45
WOWBiz

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

10:30 Puterea destinului 11:30 Flirt
la 40 de ani 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

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 13:55

Estetica Premium by Andreea
Berecleanu 14:00 Prodanca şi
Reghe: Afaceri de familie 16:00
Legea pământului 17:00 Frumuseţe
la comandă 20:00 Legea
pământului 21:00 Medici în Santa
Monica 22:00 Dr. House 00:00
Văduvele negre 01:00 Medici în
Santa Monica 02:00 Povestea unei
trădări

07:40 Croods
09:20 Campionii
10:50 Pe platourile
de filmare 11:20

Magnolii de oțel 12:50 Silicon
Valley 13:20 Vicepreşedinta 13:55
Hoţul de cărţi 16:05 Scooby-Doo!
Robotul 16:30 La pescuit 18:05
Frumoasa şi bestia 20:00 Anna
Nicole 21:30 Căpitanul Phillips
23:45 Poveşti de groază 01:40
Şoferul 03:20 Gigolo de ocazie
04:55 Urzeala tronurilor

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 Ora exactă în sport 14:00
Ştiri Sport.ro 14:10 Regii KO-ului
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora
exactă în sport 17:00 Ştiri Sport.ro
17:10 Ora exactă în sport 18:00
Ştiri Sport.ro 18:30 Ora exactă în
sport 19:00 Local Kombat Croaţia
21:00 Ştiri Sport.ro 22:00
Wrestling RAW 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Regii KO-ului 01:30
Wrestling SMACK

09:30 Lupte 10:00
Fotbal 10:45 Călărie
11:00 Snooker 12:00
Snooker 15:00
Fotbal 15:45

Omnisport 16:30 Snooker 19:30
Snooker 21:00 Snooker 00:00
Snooker 00:45 Călărie 01:00
Ciclism

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

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

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

12:00 Realitatea de la fix 13:00
Realitatea de la fix 15:00 Fabrica
16:00 Newsroom 18:00 Realitatea de
la fix 18:30 Deschide lumea 20:00
Realitatea de la fix 21:00 Perfect
imperfect 22:00 Jocuri de Putere
00:00 Realitatea de la fix 01:15
Perfect imperfect 02:00 Realitatea de
la fix 02:15 Jocuri de Putere

07:40 Tehnici
esenţiale de
supravieţuire 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
Joaca de-a supravieţuirea 13:00 Insula
lui Bear Grylls 14:00 Supravieţuire în
doi 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 Les Stroud 21:00 Rebeli pe
lacul înghețat 22:00 Alaska 23:00
Clubul motocicliştilor 00:00 Insula
lui Bear Grylls 01:00 Cele mai
ciudate lucruri din lume 01:50
Goana după aur 02:40 Căutătorii de
aur din Marea Bering
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Nu vă faceţi griji din cauza

banilor! În curând veţi primi o sumă
consistentă de la o rudă mai în vârstă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Un prieten vă propune o
afacere care v-ar putea aduce venituri
frumoase. Pentru orice decizie
importantă, consultaţi-vă cu
partenerul de viaţă! 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Nu este momentul să cereţi
o mărire de salariu, pentru că azi nu
aveţi şanse să vă faceţi înţeles cum
trebuie. 
RAC (22.06 - 22.07)

Vă recomandăm să vă
temperaţi nervozitatea şi să evitaţi
discuţiile în contradictoriu cu
partenerul de viaţă. N-ar fi rău să vă
stabiliţi programul împreună. 
LEU (23.07 - 22.08)

Se pare că nu aveţi chef de
vorbă cu nimeni şi vă lipseşte inspira-
ţia. Ar fi bine să evitaţi întâlnirile de
afaceri, precum şi călătoriile lungi.
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Aveţi multe probleme de
rezolvat, dar nu prea vă simţiţi în
formă. Ar fi bine să nu vă asumaţi ris-
curi, pentru că este puţin probabil să
aveţi succes. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Aflaţi de la o rudă îndepăr-
tată o veste care vă indispune şi vă dă
programul peste cap. Este posibil să
plecaţi într-o călătorie lungă, nepre-
văzută. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Intenţionaţi să începeţi mai
multe treburi deodată. Nu uitaţi că
graba strică treaba! Acordaţi mai
multă atenţie problemelor familiei! 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Problemele financiare vă
îngrijorează. Vă recomandăm să vă
păstraţi cumpătul şi să ţineţi cont de
sfaturile unei rude mai în vârstă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă sfătuim să fiţi mai atent
la cheltuieli, ca să nu aveţi discuţii cu
partenerul de viaţă. Cel mai bine ar
fi să mergeţi împreună la cumpără-
turi. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

S-ar putea să fiţi nervos din
cauza unor probleme financiare.
Dacă nu reuşiţi să vă păstraţi calmul,
riscaţi să nu vă terminaţi treaba la ser-
viciu şi să vă certaţi cu colegii. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Dacă intenţionaţi să faceţi
o investiţie, vă sfătuim să nu vă gră-
biţi. Nu este o zi bună pentru afaceri.
De asemenea, este indicat să nu vă
asumaţi riscuri.

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - Iadul bucătarilor
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Cu toate că marea ma-
joritate a accidentelor produse în
judeţul Satu Mare sunt cauzate
de viteza excesivă, şoferii irespon-
sabili continuă să calce vertiginos
pedala de acceleraţie, mai ales
dacă au maşini care au sub capotă
o herghelie de cai putere. Doar în
week-end-ul care tocmai a trecut,
peste 160 de vitezomani au fost
amendaţi iar câteva zeci au fost
transformaţi din şoferi în pietoni.
Se pare că orice ar face poliţia ru-
tieră, şi oricâte filtre ar face, nu-
mărul vitezomanilor creşte.
Îngrijorător este faptul că marea
majoritate a celor care conduc cu
viteză mare sunt tineri, care au
permisul de conducere luat de câ-
teva luni, şi care se cred adevăraţi

„schumacheri”. Vitezomanii îşi
fac de cap atât în localităţi cât şi
în afara acestora, fără să le pese
câtuşi de puţin de viaţa lor, a
celor care-i însoţesc sau a celor-
lalţi participanţi la trafic. Numai
că iresponsabilitatea se plăteşte
scump, uneori cu pierderi de vieţi
omeneşti, şi, mai grav, uneori
mor cei nevinovaţi. Autorităţile
caută tot felul de soluţii pentru a-
i mai tempera pe cei cu piciorul
greu. Probabil că anularea permi-
selor de conducere, nu doar sus-
pendarea, pentru cei ce depăşesc
excesiv viteza maximă legală per-
misă i-ar mai linişti pe unii vite-
zomani şi, cu siguranţă, numărul
accidentelor cauzate de viteză ar
mai scădea. 

Vitezomanii îşi fac de cap

VreMeA AZi 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 20%  şanse de precipitaţii

Maxima: 12°C         Minima: 1°C

Umiditate: 57% a
a

a

EURO 4,4345

USD 4,1234

100 Forinţi 1,4741

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.

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

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş 

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

Gării, Oaşului, Moţilor şi Lăcrimioarei
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-

fortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

compania OMS
românia SrL

Depresia loveşte puternic
în persoanele vârstnice
8 Majoritatea persoanelor care încearcă să se sinucidă au vârsta
de peste 50 de ani

Numărul persoanelor care
încearcă să îşi încheie so-
cotelile cu viaţa şi care

ajung la Unitatea de Primire
Urgenţe (UPU) Satu Mare
continuă să se menţină la un nivel
ridicat. De asemenea, fenomenul
este dominat de persoane trecute
de 50 de ani.

La Unitatea de Primire
Urgenţe au fost aduse la sfârşitul
săptămânii trecute un număr de
patru persoane care au încercat să se
sinucidă. Dacă unul este în vârstă de

34 de ani, ceilalţi au vârste de 51, 58
şi 67 de ani. “Am avut patru tentative
de suicid, din care trei prin automu-
tilare, adică secţionări de vase la
antebraţe. De cele mai multe ori nu
necesită internarea, se face doar o
sutură şi se aplică un pansament. Am
avut o tentativă de suicid la o
persoană în vârstă de 67 de ani, care
a luat 20 de medicamente de sedativ.
Este internat pe Secţia de terapie
intensivă şi este în afara oricărui peri-
col în momentul de faţă”, a declarat
purtătorul de cuvânt al Spitalului
Judeţean Satu Mare, Constantin
Demian. 

Nici angajaţii Serviciului
Judeţean de Ambulanţă (SJA) nu au

avut un sfârşit de săptămână mai
facil. De exemplu, doar în cursul zilei
de vineri angajaţii SJU au intervenit
la 106 solicitări, din care 75 de cazuri
pentru urgenţe, iar în zilele de
sâmbătă şi duminică s-au înregistrat
un număr de 177 solicitări, din care
164 pentru urgenţe. “În continuare
domină solicitările pentru “Sindrom
febril” la persoane vârstnice cu
afecţiuni cronice şi la copii mici şi
sugari, dar suntem solicitaţi şi pentru
patologii caracteristice perioadei de
după sărbători, respectiv crize
hipertensive, diabet zaharat
dezechilibrat, colici biliare cauzate de
excesele alimentare”, susţine direc-
torul SJU Satu Mare, Gabriela Opriş. 

FENOMEN. Incidenţa cazurilor de tentativă de suicid este mai mare primăvara

cipriAn BâteA

Un şofer a intrat cu maşina
într-o casă, de data aceasta eveni-
mentul s-a petrecut la Moftin.
Duminică, în jurul orei 9.50,
poliţiştii rutieri careieni au fost
sesizaţi despre faptul că pe raza
localităţii Moftinu Mic a avut loc
un accident de circulaţie. Oamenii
legii  au stabilit că un şofer care se
afla la volanul unui autoturism
marca BMW,  pe fondul
neadaptării vitezei de deplasare, a
părăsit partea carosabilă într-o
curbă şi a intrat în coliziune cu un
imobil, apoi a fost proiectat  în gar-
dul unui alt imobil. Persoanele care
se aflau în autoturism au abandonat
autoturismul şi au părăsit locul ac-
cidentului. În urma evenimentului
a rezultat accidentarea gravă a unui
pasager din autoturism, în vârstă de
26 de ani. 

Din verificările efectuate a
rezultat faptul că evenimentul ru-
tier a avut loc în timpul nopţii, în
jurul orei 3.00, iar victima s-a
prezentat la Spitalul Judeţean Satu

Mare în jurul orei 7.00, acuzând
dureri în zona abdominală, fiind
diagnosticată cu ruptură de splină. 

Conducătorul auto
Adrian T.  a fost identificat şi a fost
testat cu aparatul etilotest care a in-
dicat o concentraţie de 0,30 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. Acestuia
i-au fost recoltate probe biologice

de sânge în vederea stabilirii al-
coolemiei. În cauză a fost întocmit
dosar penal şi se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii
infracţiunilor de vătămare
corporală din culpă şi părăsirea
locului accidentului fără
încuviinţarea poliţiştilor.

Robert Marcus

A intrat cu BMW-ul într-o casă la Moftin

În noaptea de duminică
spre luni, în jurul orei 00.20,
poliţiştii rutieri negreşteni au fost
solicitaţi să intervină la un eveni-
ment rutier produs pe raza
localităţii Vama. În urma
cercetărilor efectuate la faţa locului
s-a stabilit că un bărbat în vârstă de
61 de ani circula cu bicicleta şi,
aflându-se sub influenţa băuturilor
alcoolice, s-a dezechilibrat şi a căzut

într-un şanţ. În urma evenimentului
a rezultat rănirea uşoară a numitu-
lui Petru M., care a fost transportat
la unitatea medicală, în vederea
acordării îngrijirilor medicale nece-
sare.  Bărbatului i-a fost recoltată o
probă biologică de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei. În acest caz
poliţiştii efectuează cercetări pentru
vătămare corporală din culpă.

Robert Marcus

Băut, a căzut cu bicicleta în şanţ
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