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Analiştii politici vorbesc, în
ultima perioadă, din ce în
ce mai mult despre o vizi-

bilă schimbare, în opinia lor, a
orientării politice a alegătorilor din
Ungaria. Argumentul invocat în
acest sens este faptul că alegerile
parţiale desfăşurate în oraşul şi
zona tapolca, situate în vestul ţării
vecine, au dat câştig de cauză parti-
dului de extremă dreaptă Jobbik.
Deşi tradiţional fief al Fidesz, par-
tidul de guvernământ nu a reuşit să
păstreze această circumscripţie
electorală. 

Deşi este vorba doar des-
pre nişte alegeri parţiale, analiştii
politici de la Budapesta şi din stră-
inătate apreciază că rezultatul aces-
tora este o consecinţă determinată
de faptul că în ultima perioadă par-
tidul de guvernământ Fidesz şi pre-
mierul Viktor Orban s-au
confruntat cu o pierdere masivă de
popularitate. Iar viteza cu care s-a
produs această degringoladă, con-
cretizată în pierderea a peste un mi-
lion de alegători ai Fidesz este pusă
pe seama erorilor guvernamentale,
mai ales pe plan intern. Încercarea
de a introduce o taxă pe internet şi
decizia închiderii celor mai multe
magazine duminica sunt doar două
dintre erorile care au declanşat
mari nemulţumiri.

continuare în pagina 2

6   4   2   4   2   3  6  0  0  0  0  1  8

Editorial

Jobbik, alterna-
tivă la Fidesz?

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

VOiCu D. RuSu

reALItAte

Sătmarul a
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roţi pag. 3

Oana Bumba şi Ciprian
Mariţa au confirmat încă o dată că
formează una dintre cele mai bune
perechi de dans, la standard, din româ-
nia. Dansatorii de la royal Dance Club
au terminat duminică pe primul loc la
turneul internaţional de la timişoara,
"romanian International Dance Cup
2015”. „Un rezultat excelent care
confirmă faptul că clubul nostru a de-

venit unul important în ţară şi că rezul-
tatele din ultimii ani nu sunt
întâmplătoare. A fost un turneu extrem
de puternic , cu peste 800 de perechi
participante. La Oana şi Cipri în finală
au fost perechi din românia, Slovacia
şi Ungaria, iar toţi arbitrii au fost din
străinătate” a explicat antrenorul celor
doi dansatori, Ovidiu Ignat. 

SPORT - pag. 10-11

DANS SPOrtIV
Oana Bumba şi Ciprian Mariţa,
din nou în top

Cel mai cunoscut eveni-
ment organizat în judeţ, Festivalul
Sâmbra Oilor, ajuns în acest an la
cea de a 59-a ediţie, se va desfăşura
în prima duminică a lunii viitoare,
adică în data de 3 mai. Decizia a
fost luat ieri, în cadrul şedinţei
Comandamentului de organizare,
desfăşurată la sediul Prefecturii
Satu Mare, la care au participat
toate instituţiile implicate în orga-

nizarea sărbătorii.
Cu toate că au existat

discuţii privind locaţia în care va
fi organizat Festivalul Sâmbra
Oilor, Comandamentul de orga-
nizare a evenimentului a decis ca
acesta să fie organizat tot pe dealul
de la Huta Certeze, deşi Luna Şes
era prezentată ca una dintre alter-
native. 
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Sâmbra Oilor va fi organizată 
în prima duminică a lunii mai
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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

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
SFântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Miercuri, 22 aprilie 2015
ziua 112 a anului

Principiile pe care îţi ghidezi
viaţa creează lumea în care
trăieşti; dacă îţi schimbi
principiile după care trăieşti, îţi
schimbi şi lumea. 

(Blaine Lee Pardoe)

Soarele răsare la 6  şi 28 minute,
apune la 20 şi 27 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Ier. Teodor
Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf.
Ap. Natanail (Dezlegare la peşte) 
Romano – catolic - Ss. Soter şi
Caius, pp.; Leonida, m.
Greco – catolic - Cuv. m. Teodor.

1500 - Navigatorul portughez
Pedro Álvares Cabral a
descoperit Brazilia.

REPERE ECONOMICE

Solicitările de garantare
a creditelor pentru programul
“Prima Casă” au crescut în acest
an cu 30% faţă de anul trecut,
iar în aceste condiţii Fondul de
garantare a creditelor pentru
IMM-uri (FNGCIMM) reco-
mandă încheierea antecontrac-
telor de cumpărare de locuinţe
pe un termen de minim 30 de
zile.

Ritmul mediu al solici-
tărilor de garantare primite, în
ultima perioadă, de către fond
este de 220 de solicitări pe zi,
faţă de 120 de solicitări pe zi în
aceeaşi perioadă a anului trecut.
Solicitările de garantare au cres-

cut în acest an cu aproximativ
30% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, se arată într-un
comunicat al FNGCIMM.

Fondul Naţional de Ga-
rantare a Creditelor pentru
IMM-uri a acordat în acest an
6.800 garanţii pentru creditele
prin programul “Prima Casă”, cu
o valoare de 555 milioane de lei,
care au susţinut credite de peste
1,1 miliarde de lei, valoarea
medie a unei finanţări fiind de
165.000 lei (37.000 euro).
“Având în vedere volumul mare
de solicitări de garantare pe care
FNGCIMM le procesează în
această perioadă, recomandăm

potenţialilor noştri clienţi să în-
cheie antecontractele de vân-
zare-cumpărare pe un termen de
minim 30 zile. Depunem efor-
turi considerabile pentru a acce-
lera ritmul de acordare, pentru a
asigura un flux simplu şi rapid şi
facem apel la potenţialii benefi-
ciari să acorde o atenţie sporită
la întocmirea dosarelor”, se men-
ţionează în comunicat.

Totodată, reprezentan-
ţii Fondului recomandă verifi-
carea suplimentară a
conţinutului dosarelor trans-
mise spre aprobare, pentru evi-
tarea reluării procedurii de
analiză în cadrul fondului, în

cazul unei documentaţii incom-
plete sau incorect întocmite.
“În această situaţie se află circa
30% din dosarele primite de
către FNGCIMM, ceea ce
obligă personalul fondului să
revină în medie de 3 ori pe ace-
leaşi solicitare, acţiune ce are
efect direct asupra operativităţii
şi dinamicii procesului de acor-
dare a garanţiilor”, explică sursa
citată. De la debutul programu-
lui, anul 2009, FNGCIMM a
acordat aproape 139.000 de ga-
ranţii, în valoare de circa 11,6
miliarde lei, pentru credite ac-
cesate în valoare de circa 23 mi-
liarde lei.
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Analiştii au mai arătat că
sunt explicaţii reale care îi determină
pe alegători să aleagă Jobbik şi nu
formaţiunile de stânga. Acestea din
urmă nu au reuşit să stabilească o
platformă comună şi să ofere o alter-
nativă viabilă la Fidesz sau la Jobbik.
În schimb, Jobbik se prezintă cu un
program coerent. În plus, urmând
probabil exemplul Frontului Naţio-
nal din Franţa, Jobbik s-a mai cos-
metizat, încercând să atragă
alegătorii deziluzionaţi de Fidesz şi
să devină o alternativă la guvernare.

Dacă Fidesz nu va izbuti să
oprească degringolada partidului şi
să recâştige o parte din electoratul
pierdut sau dacă stânga nu va reuşi
în aproximativ un an să elaboreze o
platformă comună şi atractivă care să
ducă la schimbarea regimului
Orban, consecinţele ar putea deveni
grave din punct de vedere al demo-
craţiei. Viitorul Ungariei ar putea să
se desfăşoare sub amprenta extremei
drepte, cu riscul de a o transforma
într-o ţară indezirabilă pentru Eu-
ropa. Şi inclusiv pentru România!

Jobbik, alternativă la Fidesz?
urmare din pagina 1

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

Solicitările de garantare a creditelor pentru programul
“Prima Casă” au crescut 

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAŢĂ
Azi servim cu Dj Gaby un ceai cu
aromă de folclor şi motive florale
din popor, cu un invitat pe care l-aţi
văzut şi în programul de revelion
Nord Vest TV 2015,  Armando,
care a pregătit un recital extraordi-
nar pentru telespectatori.

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

VIAŢA LA ŢARĂ
LA CRAMA FAMILIEI REIZER
GYORGY
Aroma ispititoare a vinului Rei-
zer de Turulung a obţinut MA-
RELE AUR la ediţia a XI-a a
concursului de vinuri de la Satu
Mare, dar şi la alte confruntări
naţionale şi internaţionale. Vă in-
vităm, stimaţi telespectatori şi iu-
bitori de vinuri, să vedeţi şi să
aflaţi cele mai interesante infor-
maţii despre vinul Reizer, depă-
nate în crama de la Turulung
împreună cu viticultorul Reizer
Gyorgy. Realizator: Dumitru Ţi-
merman.

www.gazetanord-vest.ro
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Sicrie pe patru roţi
8Inspectorii RAR au verificat maşinile în trafic, iar numărul celor la care au găsit probleme este îngrijorător

Trei sferturi dintre maşinile
verificate pe raza judeţului
Satu Mare de inspectorii de

la Registrul Auto Român (RAR) şi
Poliţia Rutieră au probleme de
natură tehnică sau de natură
birocratică. Mai mult, zeci de
maşini au fost retrase din circulaţie
din cauza gravelor nereguli de
ordin tehnic, acestea fiind consid-
erate de specialişti nişte veritabile
sicrie pe patru roţi. 

Zeci de maşini
prezintă pericol 
iminent

Registrul Auto Român
(RAR) şi Poliţia Rutieră continuă
acţiunile de eliminare din trafic a ve-
hiculelor care pot produce accidente
din cauza problemelor tehnice grave
pe care le au.  Astfel, în urma
acţiunilor de control desfăşurate în
primele trei luni din 2015, la nivelul
județului Satu Mare inspectorii
RAR au verificat 720 de vehicule,
descoperind 22 automobile care
prezentau pericol iminent de acci-
dent. În aceste situaţii, una dintre
măsurile luate a fost reţinerea certi-
ficatului de înmatriculare, care poate
fi redobândit numai după efectuarea
unei inspecţii tehnice la
reprezentanţele Registrului Auto
Român.

Majoritatea maşinilor
au probleme

Ca urmare a aceloraşi con-
troale s-a constatat că 77% dintre ve-
hicule aveau diferite neconformităţi
de natură tehnică sau legate de acte.
Din totalul vehiculelor cu prob-
leme, un procent de 57,22% au fost

considerate neconforme din punct
de vedere al securităţii rutiere, fiind
identificate probleme privind
proasta funcţionare a dispozitivelor
de iluminare şi semnalizare, starea
necorespunzătoare a şasiului,
caroseriei sau pneurilor, jocuri anor-
male la direcţie, defecţiuni ale sis-
temului de frânare. De asemenea,
4% dintre autovehicule depăşeau
nivelul maxim admis de poluare, iar
1% au avut probleme legate de iden-
tificare. Totodată, un procent de 3%
au avut neconformităţi din punct de
vedere al dovezii de efectuare a

inspecţiei tehnice periodice, respec-
tiv ITP-ul a fost expirat sau fals. 

Zeci de certificate de
înmatriculare reţinute

La finalul controalelor
tehnice desfăşurate în trafic în inter-
valul ianuarie-martie 2015, Poliţia
Rutieră a reţinut 65 de certificate de
înmatriculare, trei permise de con-
ducere şi au fost aplicate 316
amenzi. Menţionăm că sancţiunile
mai sus specificate au fost aplicate
exclusiv pentru vehiculele la care in-

spectorii RAR au găsit neconformităţi
tehnice sau legate de acte.

Scade, totuşi, 
poluarea

Numărul vehiculelor care
depășesc nivelul maxim admis de
poluare a scăzut cu mai bine de două
procente în primele trei luni ale lui
2015 față de aceeași perioadă a anu-
lui trecut. “La reducerea poluării din
aer generată de noxele auto au con-
tribuit substanțial și controalele în
trafic efectuate de inspectorii RAR,

în urma cărora poliția a aplicat
sancțiuni considerabile”, precizează
directorul general al R.A.R.-R.A.,
ing. George-Adrian Dincă. 

Directorul general al Reg-
istrului Auto Român, ing. George-
Adrian Dincă, menţionează că
rezultatele controalelor
desfăşurate în trafic nu reflectă
starea generală a parcului auto din
România, deoarece echipajele
mixte R.A.R. - Poliţie opresc pen-
tru verificare doar acele vehicule
care sunt susceptibile de a
prezenta defecţiuni.

CIPRIAN BâTEA

ACŢIUNI. Inspectorii RAR au verificat la sânge maşinile din trafic

În  data de  24.04.2015 de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732116837 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În data de   24.04.2015, de la ora 15:00, la Ca-
binet  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

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

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programări la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
se va comunica telefonic, de catre personal,
data cand vine la consultatii
__________________________________
În data de  07.05.2015, de la ora 13:00, la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

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

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultaţii gratuite doar pentru persoanele
cu venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  ade-
verinţă  sau cupon de pensie).
Programări la tel: 0261/766.390,

0261/779.999
se va comunica telefonic, de către personal,
data când vine la consultaţii
__________________________________
În data de  17.05.2015, de la ora 10:30, la Ca-
binet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele
11:00- 13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În  fiecare  zi  de Marţi  şi  Joi, între  orele
14:00- 18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va  con-
sulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti

nr.2 (Cartier Solidarităţii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  Imunologie

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
__________________________________
In luna  Aprilie 2015 la cabinet Dr. Coica va
consulta 

Conf. Univ.  Cevei  Mariana 
Medic Primar Reabilitare Medicală 

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

Psiholog  Logoped REBIC RALUCA
Programari : tel.0745859377
__________________________________
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  hialurinoc (riduri, buze, pomeţi,
cearcăne)
Programări la telefon:  0755129925
__________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de  02.05.2015  va
consulta 

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

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

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

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

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

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

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

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

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

Dr.Aracs Tamas Loredana
Medic Specialist Oncologie Medicală

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  va consulta 

Dr.Lanchaus Eugen 
Medic Pediatru

Luni-Maţi-Vineri   între orele:  9:00-12:00
Miercuri-Joi  între orele: 15:00-18:00
__________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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PRiMARul DOREl COiCA RECuNOAştE

Sătmarul a pierdut prima luptă cu ciorile
8Până nu se închide fosta groapă de gunoi de pe strada Odoreului, ciorile nu vor putea fi alungate din Satu Mare

Autorităţile locale susţin că
prima luptă cu ciorile a fost
pierdută. Anunţul a fost

făcut ieri de către primarul muni-
cipiului Satu Mare, în cadrul unei
conferinţe de presă. Concret, toate
eforturile întreprinse de autorităţi
au fost anulate de existenţa gropii
de gunoi de la Odoreu, care în vi-
ziunea edilului şef reprezintă prin-
cipala sursă de hrană a păsărilor. În
aceste condiţii, doar închiderea
gropii ar putea fi o soluţie pentru
rezolvarea acestei probleme. 

Groapa de gunoi,
“raiul” ciorilor

Dorel Coica a precizat că
atât Consiliul Judeţean cât şi Primă-
ria Satu Mare fac eforturi pentru ob-
ţinerea unei sume de 2,5 milioane de
euro în vederea închiderii definitive
a gropii de gunoi de pe strada Odo-
reului. “Ciorile vin în continuare în
Satu Mare pentru că găsesc hrană la
fosta groapă de gunoi. Deci, această
fostă groapă de gunoi ar fi trebuit să
fie închisă. Din păcate, atunci când s-
au făcut măsurătorile şi calculele nu
s-a luat în seamă că groapa avea nouă
hectare şi că s-au depus în plus până
s-a ajuns la 15 sau 16 hectare. Deci,
lipseşte diferenţa de vreo 2,5 milioane
de euro. S-au încercat de către Con-
siliul Judeţean şi de către noi tot felul
de variante la Ministerul Mediului

sau la Ministerul Dezvoltării pentru
a acoperi acea sumă. Dacă groapa de
gunoi nu se închide, atunci aceste
ciori vin, se duc la groapă şi îşi fac
cuiburi şi se înmulţesc în parcurile
din municipiu. Aceasta este
explicaţia”, a spus primarul munici-
piului Satu Mare. 

Autorităţile, lăsate
fără “arme”

Edilul şef sătmărean a pre-
cizat că administraţia locală are mâi-
nile legate în acest război cu ciorile,
în condiţiile în care acestea nu mai
pot fi împuşcate, ca şi în alţi ani. De

asemenea, păsările sunt protejate de
diferite asociaţii de profil, care ţin în
şah autorităţile. “Eu ştiu că pe tim-
puri, un vânător care aducea nu
ştiu câte picioare de cioară primea
cartuşe. Dar acum, cei de la
protecţia animalelor le protejează,
sunt mai importante decât toţi

cetăţenii municipiului la un loc.
Noi, administraţia locală, nu
putem lua nicio măsură. Deci, sin-
gurul lucru permisibil este să îi dis-
trugi cuibul în anumite perioade.
Noi am tăiat chiar şi crengi cu cuib
cu tot, dar tot degeaba”, a conchis
Dorel Coica. 

CIPRIAN BÂTEA

REAlitAtE. Ciorile nu se dau bătute în lupta cu autorităţile locale

Primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, susţine că în
aceste zile se efectuează măsurătorile
în cartierul Micro 17. urmează ca în
câteva săptămâni arhitecţii să real-
izeze mai multe machete cu privire la
viitorul aspect al cartierului, acestea
urmând să fie publicate pe site-ul
Primăriei Satu Mare pentru ca
sătmărenii să poate să facă sugestii.
“S-au finalizat măsurătorile în Micro
17. Am fost de nenumărate ori acolo
şi vom avea o variantă de deschidere
a altor căi de comunicare, pentru a re-
aliza în jurul cartierului un fel de inel.
Adică, de pe strada Braşovului să poţi
să ieşi şi pe Păuleştiului. Atunci, din
Micro 17 se va putea ieşi în orice
direcţie. S-au făcut măsurătorile pen-
tru parcări, pentru locurile de joacă,
pentru zonele verzi. lucrăm cu
experţi din Satu Mare şi Cluj şi în
două săptămâni vom avea machetele
cum va arăta cartierul, şi le vom afişa

pe site-ul primăriei. Aşteptăm, apoi,
sugestii”, a spus Dorel Coica. 

Edilul şef sătmărean a pre-
cizat că primii care vor intra în Micro
17 vor fi cei de la Apaserv, pentru a
realiza lucrările de reabilitare a
reţelelor de aducţiune a apei potabile
şi a reţelelor de canalizare, după care
vor veni cei de la Electrica, care vor
reabilita sistemul de iluminat pub-
lic. urmează ca măsurătorile de
rigoare să se realizeze în aceste zile
şi în cartierele Carpaţi i şi ii, după
care lucrările vor începe simultan în
toate cele trei cartiere. “În zilele
următoare se fac măsurători în
Carpaţi i şi ii. Se vor trimite datele
la firmele cu care lucrăm pentru a se
finaliza proiectul. Vreau ca lucrările
să înceapă simultan, din Micro 17 şi
Carpaţi ii, iar lucrările să se
întâlnească undeva în Carpaţi i”, a
conchis Dorel Coica.

Ciprian Bâtea

DuPă FiNAliZAREA MăSuRătORilOR

Primăria demarează lucrările de rea-
bilitare în Micro 17, Carpaţi I şi II

Sătmăreanca Nadia Filip,
în calitate de reprezentant al
părinţilor care îşi duc copiii la
Grădiniţa 14 Mai, trage un semnal
de alarmă cu privire la faptul că oa-
menii străzii şi-au improvizat
adăposturi în imediata apropiere a
unităţii de învăţământ. “Sunt
părintele unei fetiţe care
frecventează Grădiniţa 14 Mai. În
ceea ce urmează aş dori să semnalez
o problemă de care ne lovim noi,
părinţii şi copiii, o problemă cu care
angajaţii grădiniţei se confruntă de
ceva ani, o problemă din cauza căreia
mulţi părinţi aleg altă grădiniţă.
Grădiniţa este amplasată lângă
Adăpostul de Noapte pentru
Oamenii Străzii şi pentru că locurile
sunt insuficiente, unii îşi fac adăpost
lângă grădiniţă. Zi de zi trecem pe
lângă ei şi ca buni cetăţeni ce suntem
la întrebările copiilor, noi părinţii le
explicăm cum au ajuns aşa şi că
trebuie să îi ajutăm cu ce se poate,

dar, din păcate, nu sunt civilizaţi”,
susţine Nadia Filip. 

Aceasta mai spune că oa-
menii străzii îşi fac nevoile fiziolog-
ice chiar în apropierea grădiniţei,
devenind astfel un focar de infecţie.
Nadia Filip este îngrijorată şi de peri-
colul pe care persoanele fără adăpost
l-ar putea reprezenta pentru copii.
“Ei stau în bustul gol, îşi fac nevoile
şi noi le ocolim aproape zi de zi,

consumă alcool şi multe altele ce nu
pot fi redate. Cine credeţi că strânge
mizeriile lor? Angajaţii grădiniţei,
evident. Realizează cineva ce risc de
boli există oricât de igienic s-ar
comporta personalul grădiniţei?
Vine vara, iar copiii vor fi mai mult
afară, iar mirosul va fi mai accentuat,
deoarece nu se face zilnic curăţenie”,
a mai spus Nadia Filip. 

Ciprian Bâtea

Comisarii Comisariatului
Judeţean pentru Protecţia Consu-
matorilor (CJPC) Satu Mare anunţă
că, în perioada 25.03-31.03.2015, pe
raza judeţului Satu Mare s-a
desfăşurat o acţiune de verificare a
respectării prevederilor legale la co-

mercializarea dispozitivelor medi-
cale, respectiv proteze, orteze, căru-
cioare pentru persoane cu
dizabilități etc. Au fost verificaţi
cinci  operatori economici, valoarea
controlată fiind de 34.687  lei. Mai
mult, la toţi operatorii s-au înregis-

trat abateri, valoarea produselor cu
abateri fiind de 22.458 lei. Operato-
rii economici  controlaţi  au fost
sancţionaţi cu avertisment şi amenzi
contravenţionale, în valoare de
15.000 lei.

Ciprian Bâtea

Persoanele fără adăpost “merg” la grădiniţă
8Spre disperarea părinţilor şi a educatorilor, în imediata apropiere a Grădiniţei 14 Mai
şi-au improvizat adăposturi oamenii străzii

Nereguli cu duiumul la firmele care vând dispozitive
medicale
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CU OCAZIA ZILELOR MUNICIPIULUI

Satu Mare devine capitala muzicii româneşti
8Pe scena din Piaţa 25 Octombrie vor urca cele mai în vogă trupe şi cei mai consacraţi artişti ai scenei muzicale
româneşti

programate în perioada 29-
31 mai, Zilele oraşului Satu
Mare adună în municipiul

reşedinţă de judeţ cele mai mari
nume ale scenei muzicale autoh-
tone. printre numele grele se
numără Vama, BUG Mafia, Smi-
ley, Holograf, Delia, proconsul,
Voltaj, Don Baxter, Dorian,
cabron, Sore, Antonia şi Alex
Velea. Aceştia vor evolua pe scena
principală, amenajată şi în acest an
în piaţa 25 Octombrie, în timp ce
scena pentru muzica populară va
fi amenajată în piaţa Libertăţii, în
faţa Hotelului Dacia. Anunţul a
fost făcut ieri, în cadrul unei
conferinţe de presă susţinute de
primarul municipiului Satu Mare,
Dorel coica.  

Buget de 280.000 
de lei

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, a declarat
că bugetul alocat pentru această
manifestare este de 280.000 lei, în
timp ce din închirierea locurilor
pentru comercianţi se estimează să
se încaseze 50.000 lei, cu 10.000 de
lei mai puţin decât anul trecut. De
altfel, taxa pentru închirierea unui
metru pătrat este de 17 lei/zi, până
în acest moment un număr de 30 de
agenţi economici arătându-se
interesaţi de acest lucru, susţine șeful
Biroului control comercial și
autorizații de funcționare din cadrul
Primăriei Satu Mare, Florin Maier.
În ceea ce priveşte trupele maghiare,

organizatorii evenimentului
aşteaptă propuneri din partea
sătmărenilor.

Două scene 
Dacă, la fel ca în anii

trecuţi, concertele de muzică
uşoară vor avea loc pe scena
principală amenajată în Piaţa 25
Octombrie, iubitorii de muzică
populară sunt aşteptaţi la scena

secundară amplasată în Piaţa
Libertăţii, în faţa Hotelului Dacia.
Şi în acest an se va desfăşura Târ-
gul Meşterilor Populari pe Pasajul
Pietonal Corneliu Coposu. De
asemenea, în colaborare cu
Direcţia Judeţeană de Tineret şi
Sport vor avea loc competiţii şi
demonstraţii sportive, precum şi
Crosul oraşului cu startul de pe
Bulevardul Transilvania.

Programul Zilelor
Oraşului Satu Mare

Deschiderea oficială va
avea loc vineri, începând cu ora
18.00, printr-un concert al Filar-
monicii Dinu Lipatti. Tot vineri vor
urca pe scenă trupele Vama şi BUG
Mafia. Sâmbătă, începând cu ora
19.00, vor concerta Smiley &
Friends, adică Don Baxter, Dorian,

Cabron, Sore, Antonia şi Alex Velea,
după care, de la ora 23.00, vor con-
certa cei de la Holograf. Tot sâmbătă
a fost programat şi focul de artificii,
de la ora 24.00. Duminică, de la ora
21.00, va concerta Delia, alături de
trupa sa, iar de la ora 22.00 urmează
cei de la Proconsul. Zilele Municip-
iului Satu Mare vor fi închise de
către cei de la Voltaj, care vor veni în
faţa sătmărenilor de la ora 23.00. 

cipriAn BâTeA

EXPLOZIV. Sătmărenii vor avea parte de trei zile de răsfăţ muzical

Primăria Carei va între-
prinde toate demersurile necesare
astfel încât copiii să nu fie alungaţi
din zona Monumentului Ostaşului
Român. Primarul Eugen Kovacs
consideră absurdă somaţia primită
din partea Muzeului Judeţean Satu
Mare, prin care administraţia locală
este solicitată să împiedice accesul
lor în zona din imediata vecinătate a
monumentului. În opinia sa, nu
constituie sarcina administraţiei lo-
cale să împiedice copiii să deseneze
cu creta pe trotuarul înconjurător al
monumentului. “Cum aş putea să
opresc copiii să meargă în apropierea
monumentului? Ar trebui să pun
acolo soldaţi înarmaţi? Astfel de tre-
buri nu constituie sarcina unui pri-

mar. De când e lumea lume, copiii
careieni s-au urcat pe monument, s-
au jucat pe platforma acestuia, dar
cu acest lucru nu-l vandalizează şi
nu-l necinstesc”, este de părere edilul
şef careian.

Primarul Eugen Kovacs
consideră aberantă şi solicitarea
cuprinsă în adresă de a tăia la o
înălţime de 1,5 metri arbuştii de tuia
din zona Monumentului Ostaşului
Român. Potrivit specialiştilor,
vegetaţia îmbătrânită n-ar
supravieţui unei asemenea
intervenţii.

Somaţia adresată primaru-
lui Eugen Kovacs a fost emisă în 2
aprilie 2015.

Bogdan Tulbure

Locurile circulate, străzile şi
instituţiile publice din Carei vor fi
supravegheate non-stop cu ajutorul a
34 de camere video. Potrivit Poliţiei
Locale, ar fi nevoie de mai multe astfel
de camere video şi mai ales de camere
care să realizeze înregistrări de o cali-
tate mai bună. În ultimii ani, Poliţia
Carei a solicitat de mai multe ori
înregistrări video realizate de camerele
respective, însă acestea au rezoluţie
mică, persoanele care apar în imagini
putând fi identificate destul de greu.
Tocmai din acest motiv, poliţiştii lo-
cali au solicitat administraţiei locale
ca, în limita posibilităţilor, să
achiziţioneze camere video mai mod-
erne. În ultimele zile au fost schimbate
11 camere, a declarat şeful Poliţiei Lo-
cale, Ioan Ecsedi. Înregistrările sunt

stocate timp de trei săptămâni, deşi
legea ar permite chiar şi timp de o
lună. Imaginile surprinse de camere
sunt monitorizate non-stop. Din
cauza personalului insuficient, care
lucrează în trei schimburi, dar şi de
sărbători, monitorizarea continuă a

imaginilor este realizată cu dificultate.
Chiar dacă este departe de
perfecţiune, sistemul de supraveghere
video a contribuit de numeroase ori la
asigurarea ordinii publice în municip-
iul Carei.

Alexandra Ardelean

Un seminar de informare
cu tema “Programe cu finanţări ner-
ambursabile în sprijinul mediului de
afaceri” s-a desfăşurat ieri la Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură
(CCIA) Satu Mare, la care au partic-
ipat întreprinzători locali, alături de
sătmăreni care vor să-şi deschidă o
afacere. În cadrul întâlnirii, şeful
Centrului de Informare, Asistenţă şi
Instruire Satu Mare, Cristian Raţiu,

a prezentat programele cu finantare
nerambursabilă de la bugetul de stat,
derulate de către Ministerul En-
ergiei, Întreprinderilor Mici şi Mi-
jlocii şi Mediului de Afaceri. În
cadrul celor cinci programe, IMM-
urile sătmărene pot beneficia de
finanţări nerambursabile de până la
135.000 lei, iar micii meşteşugari de
sprijin financiar pentru participarea
la opt târguri regionale. Un

reprezentant al CCIA Satu Mare a
prezentat noul proiect “Antrepreno-
riat sustenabil pentru tinerii din
regiunile NV şi V”, care va fi derulat
în cadrul programului “România
Start-up”, finanţat prin POS DRU
2007-2013. La finalul prezentărilor
au avut loc discuţii libere cu
întreprinzătorii prezenţi pe teme de
interes pentru mediul de afaceri.

Szasz Lorand

Primarul Kovacs refuză să alunge copiii 
din zona Monumentului Ostaşului Român

Camere de supraveghere mai performante la Carei

Finanţări nerambursabile de până la 135.000 lei
pentru IMM-urile sătmărene
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Modernizarea oraşului Negreşti-Oaş continuă
8Până în vară vor fi reabilitate complet şase străzi din oraş

Odată ce lucrările la master-
planul apă-canal sunt fina-
lizate, fiecare stradă a

oraşului Negreşti-Oaş intră în rea-
bilitare totală. Potrivit primarului
oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fe-
dorca, până în vară vor fi reabilitate
total şase străzi.

În prima parte 
a anului

Aşa cum conducerea Pri-
măriei Negreşti-Oaş a promis, ime-
diat după ce lucrările la
masterplanul apă-canal au luat sfâr-
şit strada respectivă intră în reabili-
tare totală. Potrivit primarului
Aurelia Fedorca, în scurt timp vor fi
începute lucrările de asfaltare a trei
străzi. „Strada Cornetului este pre-
gătită pentru asfaltare, astfel că ime-
diat ce vremea va permite
muncitorii se vor apuca de lucru. De
asemenea, şi pe strada Oaşului se fac
ultimele pregătiri, la fel ca şi pe
strada Unirii 1, astfel că şi aceste
străzi vor fi asfaltate integral după
ce au fost reabilitate din temelie”, a
precizat Aurelia Fedorca, care a mai
adăugat că lucrările pe aceste străzi
au fost finanţate din fonduri euro-
pene.

În paralel, prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, vor
fi reabilitate integral şi străzile Pri-
măverii, Pieţii şi Moţilor, porţiunea
dintre strada 1 Iunie şi Ion Creangă.
În total este vorba despre şase străzi

care vor fi modernizate, potrivit edi-
lului şef, până la finele lunii iunie a
acestui an.

Program pentru 
semestrul doi

Primarul Aurelia Fedorca
a precizat că în cel de-al doilea se-
mestru din acest an vor fi finali-

zate şi lucrările de reabilitare a
străzilor Arenei, Crizantemelor,
Salcâmilor şi Mihai Viteazu.

În cea de a doua parte a
programului, se are în vedere lu-
crări de reabilitare a altor şase
străzi. „Lucrările la masterplanul
apă-canal trebuie finalizate până
la 31 decembrie şi, la cum decurg
lucrările, aşa se va şi întâmpla.

Astfel că în prima parte a anului
viitor vor fi modernizate străzile
din satul Tur, precum şi Tudor
Vladimirescu, Livezilor, Borcutu-
lui, Pădurii şi Vâltori. Toate
aceste străzi vor fi reabilitate şi
modernizate până la mijlocul anu-
lui 2016”, a mai precizat Fedorca.

Edilul şef face apel cetăţe-
nilor oraşului Negreşti-Oaş să mai

aibă puţină răbdare. „Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat cu
aceste şantiere, dar cetăţenii tre-
buie să fie conştienţi că totul este
în favoarea lor. Acum trebuie să
mai aibă doar puţină răbdare şi
vor vedea că toate străzile progra-
mate vor fi modernizate şi se va
putea trăi într-un oraş civilizat”, a
mai spus primarul Fedorca.

FLORIN DURA

MODERNIZARE. Primele şase străzi vor fi reabilitate până la sfârşitul lunii iunie

Concursul literar “Eu iubesc biblioteca” își desemnează
câștigătorii

Biblioteca Județeană Satu
Mare organizează mâine gala de pre-
miere a concursului literar tematic
“Eu iubesc biblioteca”. Evenimentul
va fi găzduit de Sala de lectură Ghe-
orghe Bulgăr și va debuta la ora
14.00.

Concursul literar “Eu
iubesc biblioteca” este parte
integrantă a proiectului cu aceeași
temă derulat de Biblioteca
Județeană Satu Mare, beneficiara
unui grant de 1.000 de cărți, oferite
de Fundația “Mereu aproape”. Con-
cursul literar s-a derulat în perioada
15 decembrie 2014 – 23 aprilie

2015 și  s-a adresat elevilor din
clasele IV-XII, din tot județul, care
au redactat o creație literară pornind
de la o experiență frumoasă trăită în
bibliotecă sau de la o carte ori o
lectură preferată. 

Au intrat în competiție
180 de lucrări și vor fi acordate 48 de
premii, în cărți. Toți elevii
participanți și profesorii
îndrumători vor fi recompensați cu
diplome de participare și cărți.
“Data de 23 aprilie nu a fost aleasă
întâmplător pentru a derula această
activitate; este data la care se
sărbătorește Ziua Internațională a

Cărții și a Dreptului de Autor și
Ziua Națională a Bibliotecarului.
Acest eveniment ne oferă oportuni-
tatea de a lansa invitația decidenților
și finanțatorilor, colaboratorilor
noştri şi tuturor concurenților să
împărtășească împreună cu noi, bib-
liotecarii, bucuria de a oferi diplome
și cărți celor care și-au deschis sufle-
tul și au răspuns provocării de a-și
exprima gândurile și sentimentele
nutrite pentru Biblioteca Județeană
Satu Mare”, a declarat bibliotecarul-
formator Raluca Istrate, inițiatoarea
proiectului.

Florin Dura

Serinus Energy,
proprietarul companiei petroliere
Winstar Satu Mare, a anunţat luni că
ar putea începe exploatarea comer-
cială la sonda Moftinu-1001 din pe-
rimetrul Satu Mare, după ce testele
efectuate în urma forării sondei au
identificat un zăcământ de gaze de
aproape 481,4 milioane de metri
cubi. “Suntem foarte mulţumiţi de
rezultatele testelor. Mărimea acumu-
lărilor de gaze în jurul Moftinu-1001
pare să fie la un nivel ce poate fi co-
mercializat și anticipăm extinderea
concesiunii din Satu Mare și întocmi-
rea planului de dezvoltare”, a declarat
într-un comunicat Tim Elliott, direc-
torul general al Serinus Energy, com-
panie controlată de fondul de
investiţii polonez Kulczyk Inves-
tments.

Serinus deţine în Satu Mare
un perimetru cu o suprafaţă de 2.949
de kilometri pătraţi, pe care îl admi-
nistrează împreună cu KMG Interna-
tional (fosta Rompetrol). Winstar
Satu Mare deţine 60% din conce-
siune, iar KMG International are res-
tul de 40%. În ultimul trimestru al
anului trecut, Serinus a forat și finali-
zat două sonde în Satu Mare, anume
Moftinu-1001 și Moftinu-1002bis.
Testele executate după finalizarea
sondelor indică un volum recuperabil
de gaze naturale de peste 481,38 mi-
lioane de metri cubi pentru Moftinu-
1001, peste estimarea anterioară de

290 milioane de metri cubi.
Spre comparaţie, compania

de stat Romgaz, cel mai mare produ-
cător de gaze naturale din România,
a raportat anul trecut o producţie de
5,65 miliarde metri cubi. Consumul
total de gaze naturale în România a
fost de 12 miliarde metri cubi, în scă-
dere cu 4% faţă de 2013. În cazul son-
dei Moftinu-1002bis, slaba calitate a
datelor adunate în timpul testelor, da-
torită dificultăţilor din timpul forării,
a împiedicat emiterea unei concluzii
în privinţa potenţialului de hidrocar-
buri, se arată în comunicatul Serinus.

Odată cu încheierea teste-
lor la cele două sonde, Serinus a fina-
lizat cea de a doua etapă a
programului de investiţii din Româ-
nia și va începe negocierile cu guver-
nul de la București pentru lansarea
următoarei etape, cu o durată de trei
ani. “Serinus a demarat discuţiile pre-
liminare cu ANRM. O confirmare
scrisă din partea ANRM privind ex-
tinderea programului este așteptată
în mai 2015. Tot sub rezerva primirii
confirmării scrise pentru perimetrul
din Satu Mare, Serinus va iniţia pro-
cedurile pentru a stabili o concesiune
de producţie la Moftin”, potrivit co-
municatului. Pe lângă perimetrul din
Satu Mare, Serinus Energy are activi-
tăţi de explorare și producţie în
Ucraina, Tunisia, Brunei și Siria. Se-
rinus este listată în Polonia și Ca-
nada.

Winstar ar putea începe extragerea
gazelor naturale din Satu Mare
8Testele efectuate au identificat un zăcământ de gaze de aproape
481,4 milioane de metri cubi

Asociația Stea își de-
schide vineri porțile pentru
sătmărenii care doresc să participe
la o serie de activități, concursuri
și ateliere pregătite de către echipa
Stea pentru o zi specială la îm-
plinirea a 10 ani de la înfiinţarea
sa. Programul zilei va începe la ora
10.00 cu o conferință de presă în
cadrul căreia va fi prezentat rapor-
tul de activitate pe anul 2014 al
asociației. 

“Ziua Porților Deschise”
se adresează în egală măsură copi-
ilor, adulților și publicului larg
care dorește să afle mai multe de-
spre activitatea Asociației Stea și
totodată să petreacă momente

vesele încercând diferitele surprize
pregătite împreună cu o echipă de
15 voluntari francezi cu
experiență în domeniul animației
socio-educative. Cu această
ocazie, în curtea Asociaţiei dar și
în centrul de zi se vor organiza ate-
liere de creație, jocuri, concursuri
cu premii, atelier de face-painting
și alte activități distractive la care
sunt invitați să participe cât mai
mulți sătmăreni. 

Acțiunea de vineri va
oferi și prilejul descoperirii
activităților pe care echipa
educativă le desfășoară zilnic pen-
tru cele 293 de persoane vulnera-
bile care beneficiază de diferite

servicii sociale și de bază oferite de
asociație, precum cele ce asigură
implicarea tinerilor în programul
de terapie ocupațională prin
horticultură în grădina și solarul
din curtea asociației, dar și în-
demânarea acestora la atelierele de
creație.  Sătmărenii care nu au
reușit până acum să treacă pragul
Asociației Stea sunt așteptați cu
mare drag să descopere locul în
care implicarea, grija pentru cei
din jur și convingerea că o lume
mai bună este posibilă, combinate
cu educație și multă muncă, duc la
schimbarea unor destine și con-
struirea unui viitor mai bun.

Bogdan Tulbure

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

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

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

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

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

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

Informații suplimentare– tel.0745545862.

       

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.

Sâmbra Oilor va fi organizată
în prima duminică a lunii mai
8 Ajunsă la cea de a 59-a ediţie, sărbătoarea câmpenească se va
desfăşura pe dealul de la Huta-Certeze

Cel mai cunoscut eveni-
ment organizat în judeţ,
Festivalul Sâmbra Oilor,

ajuns în acest an la cea de a 59-a
ediţie, se va desfăşura în prima
duminică a lunii viitoare, adică în
data de 3 mai. Decizia a fost luată
ieri, în cadrul şedinţei Comanda-
mentului de organizare,
desfăşurată la sediul Prefecturii
Satu Mare, la care au participat
toate instituţiile implicate în or-
ganizarea sărbătorii.

Aceeaşi locaţie
Cu toate că au existat

discuţii privind locaţia în care va fi
organizat Festivalul Sâmbra Oilor,
Comandamentul de organizare a
evenimentului a decis ca acesta să fie
organizat tot pe dealul de la Huta
Certeze, deşi Luna Şes era
prezentată ca una dintre alternative.
Tot în cadrul şedinţei de ieri s-a sta-
bilit şi data organizării manifestării.
“În cadrul şedinţei de azi(n.r. ieri),
Comandamentul de organizare a
decis ca Sâmbra Oilor să aibă loc în
prima duminică a lunii viitoare,
adică în data de 3 mai. Şi în acest an,

festivalul se va desfăşura în locaţia
consacrată, adică pe dealul de la
Huta Certeze. Deschiderea festivă
va avea loc de la ora 11.00”, a pre-
cizat prefectul Eugeniu Avram, care
a condus şedinţa Comandamentu-
lui de organizare.

Ca o noutate, agenţii eco-
nomici care doresc să închirieze
spaţiu comercial în zona de
desfăşurare a evenimentului trebuie
să aibă în dotare case de marcat, alt-
fel nu vor fi acceptaţi. “La şedinţă au
participat şi reprezentanţii ANAF
care au precizat clar că fiecare agent
economic trebuie să aibă în dotare
casele de marcat, altfel nici măcar nu
vor fi acceptaţi. Astfel că, pe lângă
autorizaţiile sanitar veterinare,
agenţii economici vor trebui să aibă
şi aceste case de marcat”, a mai pre-
cizat prefectul Avram.

Listă de invitaţi
Organizatorii festivalului

îşi doresc ca şi în acest an acesta să
fie o reuşită, fiind stabilită şi o listă
de invitaţi care va fi definitivată în
scurt timp. “În cadrul şedinţei de azi
am stability şi o listă de invitaţi. Ne
dorim ca la această sărbătoare să fie
cât mai mulţi participanţi iar pe

dealul de la Huta-Certeze să fie cât
mai mulţi oaspeţi care să ne vadă
tradiţiile din această zonă. În aceste
zile voi merge la Bucureşti unde voi
înmâna invitaţiile şi sperăm ca în
scurt timp să avem şi confirmarea”,
a precizat primarul oraşului
Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca.

Edilul şef al capitalei Ţării
Oaşului a precizat că la Sâmbra
Oilor vor fi invitate personalităţi
marcante din administraţie şi
politică, dar şi interpreţi de valoare.
“În afară de interpreţii din zona
Oaşului şi din judeţul Satu Mare, la
ediţia din acest an vor fi invitaţi şi
artişti de valoare din judeţele înve-
cinate, astfel că vom avea parte de
spectacol”, a mai arătat primarul
Negreştiului.

Comandamentul de orga-
nizare se va mai întâlni o dată luni,
chiar pe dealul de la Huta Certeze,
pentru a pune la punct şi ultimele
detalii organizatorice.  

Ajuns la cea de-a 59-a
ediţie, cel mai important eveniment
din Ţara Oaşului este organizat de
Consiliul Judeţean Satu Mare,
Instituţia Prefectului, Primăria şi
Consiliul Local Negreşti Oaş şi
Primăria şi Consiliul Local Certeze.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL vinde la
licitaţie publică sau negociere directă următoarele bunuri:

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

debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru
autovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilin-
dri, supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu
imprimanta si autofurgoneta Dacia Papuc, la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de
vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;

debitor SC Ori Transport SRL: mijloc de transport Ford Trasit fabricat in anul
1986 – la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de
vineri, ora 13:00;

debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de imbracam-
inte, incaltaminte, accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial in su-
prafata utila de 152 mp cu cota parte din teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu
Mare, str. Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul commercial este dispus
pe 2 nivele, cu suprafata utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura imo-
bilului este realizata din caramida, cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si
panouri rigips, inchideri din caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare
din tigla, tamplarie PVC cu geam termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gre-
sie, 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 en-
ergie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul de vanzare este de 64.350 euro;
Sedintele de vanzare vor avea loc la data de la data de 02.04.2015, 09.04.2015 si
16.04.2015 ora 13:00;
debitor SC Larysa Izotherm SRL - apartament cu 3 camere cu dependinte cu
suprafata utila de 41 mp situat in loc. Satu Mare, Aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud.
Satu Mare, et. III. Proprietatea are bucatarie (3,36 mp), hol (3,6 mp), baie (3,74
mp), o 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 ste-
jar, 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 cam-
era, usi interioare panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de functionare, iar instalatia
de incalzire este formata din convector pe gaz montat in camera cu suprafata de
11,83 mp. Pretul de vanzare este de 12.000 euro. Sedintele de vanzare vor avea loc
la data de 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora 14:00.

Debitor SC Rometex Styl SRL, Autoutilitara Dacia 1307 – 435 lei, Autoturism
Nissan Bluebird – 209 lei si echipament de calcul - 200 lei. Sedintele de vanzare a
acestor bunuri vor avea loc la data de 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora
14:00.
Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud.
Satu Mare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita
un avans de 10% din valoarea de strigare.

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.

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

Examenele trichineloscopice se pot efectua în cadrul
Circumscripţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimen-
telor Satu Mare CSVSA Nr. 2  – PIAŢA SOMEŞ, conform ur-
mătorului  program :

18.04.2015  - între orele 800 - 1300

19.04.2015  - între orele 800 - 1200

Pentru orice urgenţe puteţi apela telefonul 0760789016.

Carnea provenită de la porcii sacrificaţi în gospodăriile
populaţiei este destinată strict pentru consum familial. Este in-
terzisă comercializarea cărnii de porc sub orice formă obţinută
în urma sacrificărilor de porci din gospodăriile populaţiei.

Nerespectarea prevederilor legale atrage după sine sanc-
ţiuni contravenţionale sau penale după caz.

Director  Executiv,
Dr. Nicolae DUMUŢA

ŞEDINŢĂ. Comandamentul de organizare a decis data şi locul de organizare a Sâmbrei Oilor din acest an

FLORIN DURA
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Micro 16, Aleea Universului nr. 4
L-S între 8-22 , D între 9-21

promoxcenter.ro
8 Copiere, imprimare, 
scanare alb negru şi color 
8 Finisare documente 
8 Copiere chei pentru  
automobile, lacăte, yale 
8 Cartele interfon 
8 Fotografii la minut 
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina viilor, nr.3

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

reStAUrAnt
SAlA De eveniMente

terASe, CAMere

CAMPinG - CASUte - PeSCUit
PlAJA AMenAJAtA

MiniFOtbAl & teniS De CAMP

localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

www.gazetanord-vest.ro

ADRESA: STR. ADY ENDRE NR. 11, SATU MARE
TELEFON PROGRAMARI: 0261 716 459; 0740 231 559

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 

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

CADOU Un bilet 
în vAlOAre De 2 lei

pentru loto internaţional,
bila magică sau curse de câini.

str. Nicolae Golescu nr. 4

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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DANS SPORTIV

Oana Bumba şi Ciprian Mariţa,
din nou în top
8Perechea de la Royal Dance Club pe primul loc la „Romanian International
Dance Cup 2015”

Oana Bumba şi Ciprian
mariţa au confirmat încă
o dată că formează una

dintre cele mai bune perechi de
dans, la standard, din România.

După ce anul acesta au
cucerit deja medaliile de argint la
Campionatele Naţionale, dansatorii
de la Royal Dance Club au terminat
duminică pe primul loc la turneul
internaţional de la Timişoara, "Ro-
manian International Dance Cup
2015”.

„Un rezultat excelent care
confirmă faptul că clubul nostru a
devenit unul important în ţară şi că
rezultatele din ultimii ani nu sunt
întâmplătoare. A fost un turneu ex-
trem de puternic , cu peste 800 de
perechi participante. La Oana şi
Cipri în finală au fost perechi din
România, Slovacia şi Ungaria, iar
toţi arbitrii au fost din străinătate” a
explicat antrenorul celor doi
dansatori, Ovidiu Ignat.

De remarcat că tot la
Timişoara a avut loc sâmbătă şi
Campionatul naţional de 10
dansuri iar perechea Oana Bumba-
Ciprian Mariţa a încheiat la cate-

goria 13-14 ani pe locul 5.
„A fost o perioadă extrem

de încărcată pentru Oana şi
Ciprian, mai ales că înaintea
turneului de la Timişoara cei doi

au fost în cantonament cu lotul
naţional de dans. Un stagiu de
pregătire organizat de Federaţia
Română de Dans Sportiv”, a mai
spus Ovidiu Ignat.

Pentru sportivii de la
Royal Dance Club urmează două
turnee la Baia Sprie şi Cluj Napoca
iar apoi luna viitoare Cupa
Sătmarului la sala LPS!!!

FlORin muReşan

Fostul atacant al Olimpiei,
Petrică Dragoş se simte excelent la
CSM Sighet. Acesta a marcat
sâmbătă o dublă în victoria 2-0
obţinută de CSM Sighet în faţa
celor de la Galda! Cu această victo-
rie sighetenii au urcat pe poziţia a 2-
a a clasamentului în seria a 5 a a ligii
a 3-a.

CSM Sighetu Marmatiei a
reusit sa castige meciul disputat sam-
bata cu Industria Galda de jos, 2-0
(1-0), reusind sa-si pastreze invinci-
bilitatea in retur si sa urce pe pozitia
a doua in clasament, la patru puncte
in spatele liderului, FCM Baia Mare.

Si ce poate fi mai frumos decat sa
vezi cele doua echipe din judetul
nostru, “brat la brat” in fruntea
clasamentului scrie sighet-online.ro.
Scorul a fost deschis de o actiune a
fostului echipier al Galdei, mijloca-
sul Paul Pacurar, ce l-a deschis exce-
lent pe sătmăreanul Petrica Dragos
(8), acesta finalizând cu un sut în
vinclu.

Industria nu s-a predat
usor si a pus probleme, amenintând
in doua rânduri buturile adverse
prin Frentiu la finalul primei reprize,
pentru ca in min. 69 Bodea sa exe-
cute o lovitura libera putin alaturi de

poarta. Pâna la urma, acelasi P. Dra-
gos (min. 80) si-a trecut în cont o
dubla, dupa o patrundere pe partea
dreapta si un sut plasat pe lânga por-
tar.

LIGA A III-A
Dublă pentru Petrică Dragoş

Etapa a cincea a returului
campionatului de minifotbal de la
Rania a programat câteva dueluri
interesante. Poate derby-ul etapei s-
a jucat între Nord Vest TV şi Frăţia.
Colegii noştri au suferit cea de-a
patra înfrângere în această stagiune
şi se îndepărtează uşor de podiu-
mul care duce la turneele impor-
tante. 

Sentierri a realizat scorul
etapei, 19-1 cu No Name, şi se află
pe locul doi. Frăţia urcă pe trei
după victoria în faţa celor de la NV
TV şi se află la trei puncte de lid-
erul Roş-Albaştrii.
Fortuna - maistorul 3-0 -
neprezentare

nord Vest tV - Frăţia 2-3
Rebegea, Demian / Mureşan,
Grigoraş, Costea
no name - sentierri 1-19
Stoica / Lihet 4, Farcău 7, Ţoca 5,
Ban 2, Pura

Roş-albaştrii - Young Boys FBB
7-3
Homorozan, Ilban 3, Goje,
Marinaş 2 / Matei
Oaşu’ - studenţii 1-3
Ciocan / Boldan, Pop, Moza

MINIFOTBAL
Roş-Albaştrii se menţin în frunte la Rania

Clasament
1.Ros-Albastrii 16 14 0 2 113-38 42
2.Sentierri 16 13 1 2 126-21 40
3.Fratia 16 13 0 3 72-38 39
4.Nord Vest TV 16 12 0 4 100-52 36
5.Studentii 16 11 1 4 71-48 34
6.Young Boys 17 10 1 6 82-56 31
7.Fortuna 16 6 2 8 60-79 20
8.Oaşu’ 17 4 2 11 59-80 14
9.Maistorul 16 4 1 11 51-90 13
10.Oli 2011 14 3 3 8 52-78 12
11.No Name 16 2 0 14 43-148 6

Nu doar handbaliştii de la CS
ADEP s-au calificat la turneul semifinal
al juniorilor 3 (2000-2001). Şi LPS-ul
antrenat de Nicolae Istrate va participa în
această fază, dar nu la Satu Mare, ca şi
ADEP, ci tocmai la Tg. jiu. Delegaţia
sătmăreană va pleca joi spre Tg. jiu, acolo
unde vineri, sâmbătă şi duminică se va
duela cu echipele similare din Călăraşi,
Băileşti, Buzău, Moreni, respectiv
Timişoara. Pentru LPS vor evolua Daniel
Mergheş, Florin Raţiu, Erik Schwar-
czkopf, David Bălan, Angelo Tăuţean,
Stefano Biro, Lucas Iederan, Tamas Szi-

lagyi, Flaviu Bogdan, Alex Petruţ şi
Rafaelo Gavriş. Este pentru prima dată în
istoria handbalului juvenil sătmărean
când două echipe se califică într-o fază
superioară. Referitor la echipa de handbal
de la CSM, Nicolae Istrate ne-a declarat
că în această săptămână antrenamentele
se bazează mai mult pe pregătirea fizică,
iar de săptămâna viitoare se va trece la
jocul cu mingea, iar la finalul săptămânii
viitoare s-ar putea perfecta un amical. Iar
pe 6 mai, campionatul se reia, CSM-ul
urmând să joace împotriva Academiei
Minaur.

HANDBAL jUNIORI
Turneu semifinal pentru LPS
la Tg. Jiu

TENIS DE MASĂ
Paul Szilagyi,
lider în 
clasamentul
naţional

Baschet
Cupa Primo, 
în week-end la Carei
În perioada 25-26 aprilie 2015
în municipiul Carei va avea loc
cea de-a doua ediție a „Cupei
Primo” la baschet. La eveniment
vor participa echipe de baschet
și streetball de băieți și fete cu
vârsta între 10- 16 ani din Carei
și Satu Mare. Meciurile se vor
desfășura începând cu ora 09.00
în Sala de sport și pe terenul
Școlii Gimnaziale Nr. 3 din
Carei. „Cupa Primo” este
organizată de Asociația Sportivă
„Baschet Club Primo” Carei
(președinte prof. Florentina
Timoc), cu sprijinul Direcției de
Cultură și Sport Carei. Premiile
vor consta în diplome și medalii,
oferite de organizatori.
Informaţiile ne-au fost furnizate
de Bogdan Georgescu, director 
Direcţia de Cultură şi Sport
Carei & Centrul de Promovare a
Turismului Cultural.

În perioada 18-19 aprilie
2015 a avut loc, la Mediaş,
competiţia de tenis de masă rezervată
primilor 12 sportivi din Clasamentul
Naţional al copiilor de 8-10 ani, elab-
orat de FRTM Bucureşti, unde a par-
ticipat şi sportivul Szilagyi Paul (elev
la Sc. Gen Nr. 3 Carei), fiind antrenat
la Clubul Copiilor Carei de antrenor
Mircea Podoba şi legitimat la CSS
Odorheiu Secuiesc.

Sistemul de desfăşurare a
fost tip TURNEU (fiecare cu
fiecare), obţinând următoarele rezul-
tate: 3-0 cu Tofan Marius (Farul
Constanţa); 3-0 cu Nedelcu Mihai
(CSS Craiova) ; 3-0 cu Bujor Dragoş
(CSS 1 Bucuresti); 3-1 cu Dicu
Tudor (CS TOP Arena Bucureşti) ;
3-0 cu Oprea Luca ( CSS 1
Bucureşti); 3-1 cu Roşu Alex ( CS
Mioveni ); 3-0 cu Makó Richard (
CSS Od. Secuiesc) ; 3-0 cu Ştefan
Răzvan (CSS Mioveni) ; 3-0 cu
Bandi Tamás (CSS Od. Secuiesc) ; 3-
0 cu Pop Ştefan (CSM Zalău), iar în
FINALĂ a fost depăşit de sportivul
Movileanu Darius (CS Mioveni) cu
scorul de 3-2.

De menţionat este că Szi-
lagyi Paul conduce clasamentul
naţional la categoria lui de vârstă.
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INEDIT

Parteneriat între DJST 
şi Muzeul Judeţean!
8Acces gratuit, pe 2 Mai, pentru tinerii sătmăreni la obiectivele din subordinea
muzeului

Direcția Județeană pentru
Sport și tineret Satu
mare și muzeul Județean

Satu mare, din dorința de a pro-
mova spațiul cultural sătmărean
precum și turismul cultural şi
mişcarea în rândurile tinerilor
din acest județ,  au încheiat un
parteneriat pe termen lung, prin
care cele două instituții își arată
disponibilitatea de a conlucra în
vederea organizării de acțiuni
comune destinate tinerilor.

“Atenția noastră va fi
orientată înspre acțiuni, în primul
rând cu organizațiile neguverna-
mentale de tineret sau care se
ocupă cu probleme de tineret dar
putem oferi servicii culturale și
altor grupuri de tineri” a spus di-
rectorul DJST, Virgil Dragoş, ieri
la semnarea protocolului.

Un prim pas al acestui
parteneriat este constituit de mar-
carea zilei de 2 Mai,  Ziua
Națională a Tineretului din Româ-
nia,  dată în care accesul tinerilor
de până la 35 de ani va fi gratuit la
obiectivele din subordinea
Muzeului Județean Satu Mare.          

Se consideră că această
acțiune poate să reprezinte o opor-
tunitate care să ducă  la creșterea

consumului de cultură în rândul
tinerilor. De asemenea acțiunea
încearcă să vină în ajutorul Progra-
mului “Fii turist în județul tău”,
inițiat de Consiliul Județean
Satu Mare, prin promovarea în
rândul tinerilor a numeroaselor
obiective cultural turistice din
județul nostru. 

“Ne propunem ca în următorii
ani acest eveniment să fie marcat
prin facilitarea organizării unor ex-
cursii pe traseele turistice județene
în așa fel încât tinerii sătmăreni să
beneficieze din plin de oferta
culturală a județului Satu Mare.” a
mai spus Virgil Dragoş la întâl-
nirea de ieri de la Muzeul Judeţean.

Directorul Virgil Dragoş
va fi prezent luni seara la emisi-
unea Săptămâna sportivă de la
Nord Vest TV pentru a vorbi de-
spre acţiunile sportive , şi nu
numai, pe care Direcţia le va orga-
niza atât de Ziua Tineretului cât şi
cu ocazia Zilelor Municipiului
Satu Mare.

FlORIn mUReşan

Liga 1
Steaua a ajuns 
de nerecunoscut
Liderul la zi al Ligii 1 s-a făcut de
râs pe teren propriu cu ultima
clasată. Steaua a pierdut ruşinos,
1-2 în faţa Oţelului din Galaţi la
capătul unui meci tensionat,  la
care s-a mai adăugat şi prestaţia
penibilă a centralului Robert Du-
mitru care a refuzat trei lovituri
de pedeapsă Stelei. Nici ASA Tg.
Mureş nu a profitat, remizând la
Cluj cu CFR, 2-2. Petrolul şi
Craiova sunt principalele
urmăritoare ale primelor două
clasate, dar la distanţă mare. La
retrogradare lucrurile rămân ex-
trem de complicate, calculele sau
speculaţiile fiind acum inutile
Rezultate înregistrate în etapa a
XXVII-a a Ligii I şi clasamentul
competiţiei:

CSmS Iaşi - FC Braşov 1-0
A marcat: Mihalache '48
CFR Cluj - aSa târgu mureş 
2-2
Au marcat: Dore '9, Tade '61 /
N'Doye '18, '57
FC Botoşani - Ceahlăul Piatra
neamţ 2-0
Au marcat: Hadnagy '8,
Ivanovici '82
Viitorul - astra Giurgiu 2-0
Au marcat: Mitriţă '2, Nicoliţă
'15
Gaz metan mediaş - Petrolul
Ploieşti 0-0
CS U Craiova - Dinamo
Bucureşti 0-0
Steaua Bucureşti - Oţelul
Galaţi 1-2
Au marcat: Ţucudean '77 / La-
tovlevici '19 (autogol), Ham-
roun '45
Pandurii târgu Jiu - Universi-
tatea Cluj 0-1
A marcat: Nuno Viveiros '70
Rapid Bucureşti - Concordia
Chiajna 1-0
A marcat: Gecov '30.

ClaSament
1.Steaua 27 18 3 6 46-17 57
2.ASA 27 16 8 3 39-17 56
3.Ploieşti 27 13 8 6 36-19 47
4.Craiova 27 12 10 5 32-24 46
5.Astra 27 10 11 6 38-21 41
6.Viitorul 27 11 8 8 38-34 41
7.Dinamo 27 11 7 9 37-34 40
8.Botoşani 27 11 7 9 31-30 40
9.Iaşi 27 9 7 11 26-31 34
10.Pandurii 27 8 8 11 32-34 32
11.Chiajna 27 6 12 9 28-34 30
12.U Cluj 27 7 8 12 24-33 29
13.Braşov 27 7 7 13 25-37 28
14.Mediaş 27 5 11 11 22-31 26
15.Rapid 27 6 7 14 14-32 25
16.Ceahlăul 27 5 8 14 20-41 23
*17.CFR 27 12 7 8 32-21 19
18.Oţelul 27 3 9 15 11-38 18.

În Liga a IV-a, al doilea
eşalon fotbalistic judeţean lucrurile în
fruntea celor două serii nu sunt clare.
În prima Dacia Medieşu Aurit, iar în
a doua Crasna Moftinu Mic sunt lid-
eri, dar nu detaşaţi.

Medieşenii au învins Victo-
ria Apa cu 4-0 şi se menţin pe prima
poziţie, poziţie ameninţată de AS Li-
vada, care a câştigat la Babţa şi se află
la un singur punct în spate. Energia
Negreşti compleză podiumul şi poate
reintra în cărţile promovării, având un

joc mai puţin disputat.
În ceea ce priveşte seria a

doua, Crasna Moftinu Mic nu a putut
câştiga pe teren propriu în faţa unei
echipe Frohlich Foieni aflată la mi-
jlocul clasamentului. De acest lucru
nu a profitat Fortuna din Căpleni care
a făcut doar 2-2 cu Victoria Carei,
echipă aflată pe locul zece. Urmează
derby-ul dintre Căpleni şi Moftinu
Mic, meci care va decide în mare parte
campioana seriei B.

D. Chiorean

LIGA A IV-A
Moftinu Mic se împiedică 
pe teren propriu

Campionatul Național
de floretă seniori s-a încheiat ieri,
la Sala de Scrimă Floreasca din
București, cu proba pe echipe la
masculin. La start au fost prezente
şapte echipe: CSU Poli
Timișoara, CSU Cluj Napoca,
CS Chimia Râmnicu Vâlcea,
CSA Steaua, CSTA București, CS
Satu Mare și CSS Ploiești. De la
CS au intrat pe planşe, supervizaţi
de antrenorul Attila File
floretiştii Benjamin Bodo, Alpar
Bartok, Sebastian Flucuș, Edwin
Pop.

Din păcate, mult mai
experimentaţii adversari, foşti
floretişti crescuţi la centrul
olimpic de la Satu Mare nu au
oferit prea multe şanse clubului
care i-au format. Astfel, din şase
întâlniri, CS a reuşit o singură vic-
torie şi cinci înfrângeri. 

Sătmărenii au învins doar
pe CSTA Bucureşti cu 45-14, au
pierdut 39-45 cu CSS Ploieşti,
37-45 cu Rm. Vâlcea, 44-45 cu
Steaua, respectiv cu CSU Cluj şi
Poli Timişoara. Campioană a ieşit
Clujul, în lot cu  Radu Dărăban,

Bogdan Dascălu, Szabolcs File,
Gerard Tuzhanyi, toţi fiind în
trecut la centrul de la Satu Mare,
podiumul fiind completat de
Timişoara şi Steaua.

Dacă anul trecut Ben-
jamin Bodo a prins bronzul la se-
niori, de această dată, CS rămâne
fără medalie la floretă seniori.

Pentru floreta
sătmăreană urmează etape din
circuitul Fulop Mihaly, iar în
iunie Campionatul Naţional de
copii.

Dani C.

FLORETă / Fără medalie la seniori

Seria a - etapa a 14-a
Prietenia Crucişor - Energia Negreşti 3-0
Dacia Medieşu Aurit - Victoria Apa 4-0
Arsenal Vetiş - Someşul Cărăşeu - neprogramat
Ugocea Porumbeşti - Voinţa Lazuri 3-0
Voinţa Babţa - AS Livada 1-3
Unirea Păuleşti - Someşul Odoreu 2-0

ClaSament
1.Dacia 13 10 2 1 50-14 32
2.Livada 13 9 4 0 46-17 31
3.Energia12 8 2 2 39-18 26
4.Apa 14 7 1 6 58-42 22
5.Odoreu 14 6 4 4 22-19 22
6.Porumbeşti11 6 2 3 29-23 20
7.Crucişor 13 6 1 6 24-33 19
8.Păuleşti14 5 2 7 24-33 17
9.Babţa 14 4 2 8 42-45 14
10.Lazuri 14 3 2 9 18-35 11
11.Cărăşeu 11 1 0 10 8-54     3
12.Vetiş 11 0 2 9 15-42  2

Seria B - etapa a 18-a
Stăruinţa Berveni - Viitorul Lucăceni 2-1
Recolta Sanislău - Viitorul Santău 0-2
Victoria Carei - Fortuna Căpleni 2-2
Crasna Moftinu Mic - Frohlich Foieni 0-1
Victoria Petreşti - Kneho Urziceni 2-0
Schamagosch Ciumeşti - Real Andrid 5-4
Olimpia Domăneşti - Unirea Pişcolt 0-1

ClaSament
1.M. Mic 18 12 5 1 51-16 41
2.Căpleni18 12 3 3 50-23 39
3.Santău 18 10 3 5 36-21 33
4.Andrid 18 10 2 6 43-25 32
5.Berveni 18 10 2 6 44-38 32
6.Ciumeşti 18 7 4 7 41-47 25
7.Foieni 18 6 6 6 27-35 24
8.Pişcolt 18 7 2 9 37-31 23
9.Petreşti 18 6 5 7 23-36 23
10.Carei 18 6 4 8 32-37 22
11.Sanislău 18 4 4 10 16-30 16
12.Urziceni 18 4 4 10 11-30 16
13.Domăneşti 18 3 5 10 27-49 14
14.Lucăceni 18 2 5 11 28-48 11

Liga a V-a
Rezultatele etapei
a 14-a
Seria A
Victoria Tiream - Platanul Marna 3-2
Olimpia Căuaş - Chesi Hodod 5-3
Voinţa Sătmărel - AS Ghenci 3-3
Dacia Supur - Crasna Craidorolţ -
amânat
Clasament: 1.Căuaş 28 p, 2.Marna
25 p, 3.Tiream 25 p.

Seria B
Unirea Bercu - Viile Satu Mare 2-3
Recolta II Dorolţ - Agriş 7-1
Venus Dumbrava - Dari Lipău 2-1
FC Certeze - Speranţa Halmeu 3-3
Înfrăţirea Tarna Mare a stat
Clasament: 1.Viile SM 33p,
2.Lipău 28p, 3.Certeze 19p.



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
personal Negresti Oas.Tel : 0731.380.104 

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

l Pensionara, caud domn pentru relatie se-
rioasa. Te 0757645413
l Psiholog de 40 ani,1.78 intelectuala
draguta,optimista,eleganta,bine realizata caut
un domn de varsta de 37-45 ani,educat cu
studii superioare,afectuos,elegant realizat ma-
terial fara obligatii familiare pentru o prietenie
de lunga durata,casatorie Tel : 0747.867.451
l Caut domn serios in varsta de pana la 60
de ani. 0771316324
l Barbat 54 de ani,caut partenera de viata
0753.825.165 
l Doamna de 72 de ani fara copii caut par-
tener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsă-
torie. 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.  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.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negociabile.
Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefo-
nie + depanări calculatoare, configurare inter-
net, rutere, imprimante, scanere şi la domiciliu.
Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vand teren 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 des-
chidere 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
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc, ma-
gazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn, gra-
tar , gril impresmuit cu gard din sarma pe str.
Amatului  dupa  targul auto. Tel. inf.
0745789043.
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan,
zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa
mica de vacanta. Terenul are 25m front. Pret
18.000 euro negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari, 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
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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 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. Telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică, gea-
muri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.

l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi 2,uti-
lat. Preţ negociabil, merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro
15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala si
gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-dul
Muncii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal
Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro 17
etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3 ca-
mere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gra-
dina 2 ari jumătate zona Strandului 65.000
euro. Tel. 0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, ac-
cept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane
mari,beci nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau
0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon:
0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe
aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14
Mai.Pret:28000 Euro.Tel:
0770.191.459,0721.475.767
l Vand apartament de 100 mp in casa 3 ca-
mere + bucatarie + 2 camere demisol, garaj,
gradina 2 ari jumatate, zona Strandului 70.000
euro neg.  Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2, Micro
17+garaj. Tel.0770314263, 0753763139

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, 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.Tel : 0743.424.471 sau
0748.108.881  
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4 camere,
3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de
gradina, pret 93.000 euro negociabil 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.

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  

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 exten-
sibila cu 4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca
Jimbolia prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel :
0744.927.132  
l Vand carbune. Telefon: 0744314043
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. Telefon
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 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +
semanatoare paioase 15 randuri toate in stare
buna de functionare. Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci.
Telefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.

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. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet
utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc
nou, semi-mobilat, ultracentral, pret 150
euro/luna, tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral
et.1, nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret
200 euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioara,asociatie. Tel. 0742.700.379
sau 0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe str.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,
0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Tele-
fon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei per-
soane singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon
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.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Le-
nuţa 0742878657

DIVERSE 

l Donez catelusa Labrador Negru Metis
microcipata si vaccinata 6 luni. Tel
0745.23.05.11
l Gasit catelusa Golden Retrivier
0745.29.05.11
l Gasit Tekel Maro roscat, mascul.
0744265.102
l Gasit Canis femela. Tel 0745290511
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Scurta ti-a fost viata ca un vis ,
Poate in cartea vietii,
Atat ti-a fost scris.
Reamintim celor care l-au cunoscut
pe cel care a fost 

GHITA POP 
ca se implinesc 6 ani de cand ne-a

parasit pentru totdeauna, de unde
nu mai vine inapoi. Dumnezeu sa-ti
dea odihna vesnica.

Familia indurerata

Vand rulota 7m dotata cu toate utilitatile,
pret 6000 euro negociabil. 0722612033

Mobila second hand ( coltare, canapele, mo-
bila, pat, etc). Tel: 0746817662

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

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

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc. Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 64.711 euro 
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 319.980 lei
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
Casa in sc=245 mp siteren 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. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 35.114 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 34.315 euro + TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 17.238 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea 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 Decem-
brie 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 Sap-
ata, 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 In-
dustrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-admin-
istrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 - 439,09
mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P + extin-
dere - 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. Bib-
liotecii, 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
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
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren afer-
ent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  –36.750 euro
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, atelier/de-
pozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp, platforme
betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A. Berinde, nr.
27 – 134.497 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 68.300
euro +TVA

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 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, situat
in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures –
negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului, nr.
26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren

1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289
– 60.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 9.377
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

Autoutilitară Volkswagen, nr. de identificare
FBVK1D1C1PI07X4, an de fabricaţie 1999, nr. de
înmatriculare SM-09-PAM  –1.092 euro + TVA;

Autoutilitara Ford Transit, nr. de identificare
WV1ZZZ2DZXH005926,  an fabricatie 1989,
nr. de inmatriculare SM -11-PAM – 851 euro +
TVA

Diverse :
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11 elemenți,
280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți,
150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți, 60
buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483 euro
+ TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie
pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
Bunuri mobile ( stoc de marfa, auto) proprietatea
Spencer SRL
Stoc de marfaformat din imbracaminte ( rochii - 11
buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si second
- 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte) proprietatea Clarisa Com SRL
– 2.341 euro + TVA
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 ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) pro-
prietatea Omnia Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu 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 Explamed
SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii
) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, 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 ) proprietatea
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 ) proprietatea
Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv Con-
struct 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) proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( Tractor MTZ Belarus ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile (mijloace de transport ) propri-
etatea Scorpion SRL
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast Food
Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse ) pro-
prietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, cen-
trala tratare aer, aparat aer conditionat, combina
frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience SRL

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

Vând Opel  Corsa din 2003.
Telefon 0741.768.185.

COMEMORĂRI

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 – NVdem la TV! (reluare)  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului (reluare)  
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Calea, Adevărul şi Viața
(reluare)
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora Adevărului (direct)  
19:00 – Cu cărţile pe masă 
20:00 – Ştiri NV TV 

20:45 – Viaţa la ţară
22:00 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 9
22:30 – Marile Oraşe, ep. „Berlin”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)  
01:30 – Music News
02:00 – Incursiune in Cotidian
(reluare)  
03:00 – Cu cărţile pe masă
(reluare)
04:00 – NVdem la TV! (reluare)  
05:00 – Music News 
05:30 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 9 (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

09:40 Prin Ţara Zânelor 10:00
Exclusiv în România 10:50
Teleshopping 11:30 Prinţesa săbiilor
12:25 Vorbeşte corect! 12:30
Europa mea 13:00 Fără etichetă
14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Andografia zilei
15:31 Convieţuiri 16:55 Opinii
fiscale 17:10 Se zice că… 18:30
Discover România 18:40 Prinţesa
săbiilor 19:35 Vorbeşte corect!
19:45 Sport 19:59 Telejurnal 21:00
Vorbeşte liber! 22:00 Biziday 22:50
Starea naţiei 23:50 Condamnat să
ucidă 00:30 Rezumatele UEFA
Champions League 2014-2015
01:19 Andografia zilei 01:20
Exclusiv în România

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 21:30 Las
fierbinţi 22:30 Ştirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia
minciunii 00:00 Las fierbinţi
01:00 Ferma vedetelor 02:30
Flashpoint

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 Pumni de oţel 23:00
Un show păcătos 01:00 Soldaţii
stelari 03:00 Observator 03:45
Acces direct 06:00 Observator

07:15 Mondenii
08:20 Playtech 08:45
Casa: construcţie şi
design 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 Levintza
prezintă 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
Cronica cârcotaşilor 22:30 Trăsniţi
din NATO 23:00 Focus din inima
României 23:30 Click! 00:00 Mama
mea găteşte mai bine 

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
Trădarea 22:00 WOWBiz 00:30
Ştirile Kanal D 01:45 Dila 

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

10:30 Puterea destinului 11:30 Los
Miserables 14:00 Inger salbatic
16:00 Tânăr şi Neliniştit 17:00 Las
Bravo 18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului 20:00 Los
Miserables 21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaţă 23:00 Terra
Nostra 00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei 02:00 Acasă la
români 03:00 Iubire ca în filme
04:00 Doctorul casei

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 

07:45 Hoţul de
cărţi 09:55
Frumoasa şi bestia
11:50 Blestemul

regelui Midas 13:30 Chef 15:25
Thor: Întunericul 17:20 Stă să plouă
cu chiftele 2 18:50 Silicon Valley
19:25 Vicepreşedinta 20:00 Sex
Tape 21:40 Urzeala tronurilor 22:40
Grand Piano 00:40 Poveşti de
groază 01:35 Îndrăgostiţii mor
ultimii 03:35 Căpitanul Phillips

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
Născuţi Campioni Viena: "Inamicul
României" Samedov 21:00 Ştiri
Sport.ro 22:00 Regii KO-ului 23:00
Wrestling SMACK 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Wrestling WWE
NXT Next Generation 01:30 Ora
exactă în sport 02:00 Ştiri Sport.ro

09:30 Campionatul
mondial de turisme
fia by lg 10:00
Snooker 12:00
Snooker 15:15

Ciclism 17:30 Snooker 19:30
Snooker 21:00 Snooker 00:00
Motociclism 00:30 Campionatul
mondial de turisme fia by lg 01:00
Motocros 01:30 Snooker

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

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

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

fix 12:00 Realitatea de la fix 14:00
Realitatea de la fix 15:00 Fabrica
16:00 Newsroom 18:00 Realitatea
de la fix 18:30 Deschide lumea
19:59 Realitatea de la fix 21:00
Perfect imperfect 22:00 Jocuri de
Putere 00:00 Realitatea de la fix
01:00 Realitatea de la fix 01:15
Perfect imperfect 02:00 Realitatea
de la fix 02:15 Jocuri de Putere
03:00 Realitatea de la fix

07:40 Trenuri în
Alaska 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
Indigenii din Alaska 13:00 Whiskey
în afara legii 14:00 Artizanii
lemnului 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
Căsuţe în copaci 21:00 Acvarii la
comandă 22:00 Maestrul piscinelor
23:00 Camioane în Australia 00:00
Curse în afara legii 
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Deşi persoana la care ţii cel

mai mult gândeşte că eşti de-a dreptul
minunat, unii pot avea rezerve. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Puteţi avea succes în orice
domeniu, dacă abordaţi problemele
cu seriozitate, dar vă sfătuim să aveţi
răbdare până apar primele rezultate. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Este foarte posibil să faceţi
un pas important în viaţă. Rudele şi
prietenii vă susţin. Dacă nu staţi prea
bine cu banii, nu vă faceţi griji! 
RAC (22.06 - 22.07)

Sunteţi hotărât să începeţi
o viaţă nouă şi să intraţi în afaceri. Nu
este exclus ca după-amiază să găsiţi
formula optimă pentru a începe. 
LEU (23.07 - 22.08)

Este un moment bun pen-
tru a începe o investiţie pe termen
lung. Deşi riscurile sunt destul de
mari, sunteţi optimist, pentru că vă
bucuraţi de sprijinul partenerului de
viaţă. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Sunteţi într-o formă exce-
lentă şi puteţi avea succes în afaceri.
Cu sănătatea şi cu moralul staţi foarte
bine.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Aveţi ocazia să rezolvaţi
problemele financiare acumulate în
ultima perioadă. S-ar putea să vi se
propună asocierea într-o afacere.
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunteţi în formă şi este mo-
mentul să începeţi noi activităţi în
cămin. Partenerul de viaţă vă sprijină,
iar o rudă mai în vârstă este dispusă să
vă ajute financiar. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Sunteţi decis să vă ocupaţi
de probleme ale căminului. Un băr-
bat mai în vârstă din familie vă oferă
ajutorul, dar încearcă să vă convingă
că nu faceţi bine. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Se pare că sunteţi preocu-
pat de un schimb de locuinţă sau do-
riţi să cumpăraţi o casă. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

O afacere demarată de cu-
rând începe să vă aducă beneficii se-
rioase. Vă recomandăm să evitaţi
speculaţiile şi acţiunile la limita legii,
ca să nu intraţi în conflict cu autori-
tăţile. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Sunteţi creativ şi ingenios,
calităţi pe care ar fi bine să le folosiţi
pentru a porni o afacere. În cazul în
care nu vă ajung banii, vă sfătuim să
cereţi un împrumut de la o rudă mai
înstărită.

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 20.00 - Sex Tape
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Noii și foștii penelei în-
cearcă să atragă de partea lor ude-
meriștii și fedegiștii. În acest scop,
au convocat vinerea trecută o întâl-
nire de taină la Beltiug. La întâl-
nire au fost prezenţi liderii
judeţeni ai PNL, puţinii primari
care au mai rămas în acest partid,
liderii și primarii Forumului De-
mocrat German și reprezentanţi ai
UDMR Satu Mare. Liberalii au
vorbit verzi și uscate, civilizaţi din
fire, invitaţii i-au ascultat fără să-i
întrerupă. La finalul reuniunii a re-
ieșit faptul că, deși unii lideri ai
FDG s-ar alia cu PNL, urmând di-
rectivele președintelui Iohannis,
primarii fedegiști strâmbă din nas

când aud cu cine ar trebui să defi-
leze de acum înainte. Aceștia nu
vor să-și compromită imaginea cu
astfel de aliaţi de conjunctură, cu
care nu au absolut nimic în
comun. În cazul UDMR treaba e
cât se poate de clară. Uniunea nu
este dispusă la aventuri politice pe-
riculoase, de genul alianţei cu libe-
ralii vechi și noi, preferând
stabilitatea. Astfel, întâlnirea de
taină de la Beltiug n-a avut rezul-
tatul la care se așteptau peneleii.
Nici măcar conaţionalii președin-
telui nu agreează o alianţă cu
ei,asta ar cam trebui să le dea de
gândit incisivilor liberali, mai
vechi sau mai noi.

Vrăjeala liberală nu ţine deloc!

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

Vieţile familiei Foldi, salvate
de un un şofer polonez
8 Acesta a stins incendiul izbucnit în momentul producerii
accidentului în care a decedat Paula Raţ

Şoferul polonez al unui autotren
le-a salvat viaţa lui Adrian Foldi
şi a părinţilor acestuia. În mo-

mentul producerii accidentului,
maşina în care se aflau cei patru a luat
foc, care a fost stins de către polonez.
Mai mult, potrivit martorilor,
polonezul a reuşit să evite un car-
nagiu, după ce a făcut o manevră sal-
vatoare, reuşind să nu intre în
maşinile aflate în carambol.

Potrivit afirmaţiilor unor
apropiaţi ai familiei Raţ, accidentul de
vineri seara s-a produs din cauza faptu-
lui că semnalizările rutiere de pe alveola
de reducere a vitezei au fost distruse de
un TIR cu o săptămână înainte de pro-
ducerea accidentului. Cum acestea nu
au fost remontate, Adrian Foldi nu a
văzut alveola la timp, astfel că s-a produs
accidentul.

Aceleaşi surse mai afirmă că
şoferul polonez al unui TIR a salvat
vieţile lui Adrian Foldi şi a părinţilor
acestuia. În momentul producerii acci-
dentului, autoturismul sătmărenilor a
luat foc, care a fost stins de polonez. Al-
tfel exista riscul ca şi ceilalţi trei
ocupanţi ai locurilor din maşină să
moară în incendiu. Martorii susţin că

polonezul a acţionat profesionist, luând
patru stingătoare şi intervenind salva-
tor. “Şoferul polonez a reuşit să evite în
ultima clipă să intre în maşinile care
erau trase lateral din cauza accidentului.
Nu doar că i-a salvat pe cei trei din
maşină, dar ne-a salvat şi pe noi”, susţine
un martor ocular.

În ceea ce priveşte situaţia
celor trei supravieţuitori ai accidentului,
iubitul Paulei Raț, Adrian Foldi, este in-
ternat pe Secția de Neurochirurgie a
Spitalului Județean din Oradea.
“Ambulanţa a venit foarte repede, este

adevărat. A ajuns în 15 minute la locul
accidentului. Timp de douăzeci de
minute i s-a oprit inima de două ori lui
Adrian Foldi, dar medicii l-au salvat”, a
mai spus martorul ocular. S-a trezit din
comă şi, potrivit aceloraşi surse, ar fi
cerut telefonul mobil pentru a o suna
pe Paula, lucru ce dovedeşte faptul că
încă nu ştie ce s-a întâmplat cu iubita
lui. Acest lucru nu a fost nici confir-
mat nici infirmat de reprezentanţii
spitalului bihorean. 

Mama lui Adrian, a fost
mutată de la ATI pe Secția de Orto-
pedie deoarece a suferit mai multe
fracturi la nivelul membrelor, dar nu
au apărut complicații. În schimb,
tatăl tânărului este într-o stare mai
gravă, acesta suferind o ruptură de
splină, motiv pentru care a şi fost op-
erat în noaptea de vineri spre
sâmbătă. El se mai află pe Secția de
Terapie Intensivă și urmează să mai
sufere o intervenție chirurgicală la
nivelul femurului.

Accidentul în urma căruia
Paula Raţ, fiica fostului președinte al
clubului FC Olimpia Satu Mare,
Catrinel Raț, a decedat, s-a produs
vineri seara, în jurul orei 22.30, în afara
localității Avram Iancu din județul
Bihor. Paula Raţ a fost înmormântată
luni la Cimitirul Greco-Catolic de
lângă Gară. 

INIŢIATIVĂ. Adrian Foldi
şi familia acestuia au fost salvaţi 
de un şofer polonez

Florin Dura
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