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l După ce preşedintele Klaus Io-
hannis a mers cinci luni în depla-
sări externe cu avioane TAROM
sau ale altor companii şi a cheltuit
270.000 de euro, Administraţia
Prezidenţială a cerut din nou Gu-
vernului să aprobe cumpărarea
unui avion prezidenţial. Premierul
Victor Ponta a declarat că va fi
luată o decizie în privinţa cererii
prezidenţiale. Discuţiile vor în-
cepe în perioada următoare, dar
decizia finală trebuie să fie apro-
bată de CSAT. România a rămas
fără avion prezidenţial după ce, în
2012, aeronava prezidenţială a fost
vândută.
l Comisia parlamentară privind
statutul deputaţilor şi senatorilor
a aprobat proiectul privind pen-
siile speciale pentru parlamentari,
deşi premierul Victor Ponta a
anunţat că nu susţine proiectul.
Acesta urmează să fie votat în ple-
nul reunit al celor două Camere.
Potrivit proiectului de lege, parla-
mentarii ar putea primi indemni-
zaţii speciale de până la 4.000 de
lei. Aleşii îşi vor pierde pensia spe-
cială în cazul în care sunt condam-
naţi penal.

continuare în pagina 2
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Voicu D. Rusu

EVENIMENT
Moment impor-

tant în cinstea
omului 

şi a omeniei

Animalele de companie,
luate la control de
Poliţia Locală pag. 16

Atât din fonduri proprii,
proiecte europene sau fonduri de la
Ministerul Sănătăţii, Consiliul
Judeţean Satu Mare a reuşit în ultimii
ani să schimbe faţa sistemului de
sănătate din judeţ. Asta înseamnă
aparatură mai nouă, mai mult per-
sonal, condiţii hoteliere mai bune, re-
spectiv intervenţii medicale net
superioare calitativ. Motiv pentru care
s-a diminuat în mod evident migraţia
pacienţilor spre alte spitale din ţară sau
din străinătate.

Consiliul Județean, din
anul 2012, a investit în domeniul
sănătății aproximativ 59.789.183,47
lei. “În anul 2015 vorbim despre re-
abilitarea secției de ATI, a labora-
torului de analize medicale, a secției
de Oncologie - locația II, a secției de
Neuropsihiatrie Pediatrică, acestea
fiind doar câteva dintre obiective.
Pentru anul acesta, totodată, este
prevăzută amenajarea intrării în spital
și parcarea”, a declarat Adrian Ştef. 

pag. 3

Frână în faţa exodului de pacienţi

pag. 5

pag. 6

Vineri, 22 mai 2015, Anul XXVI, Nr. 7498 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei

Ministrul pentru Dialog
Social, Liviu Pop, a declarat, joi, la
Suceava, că Legea salarizării în sis-
temul bugetar ar trebui adoptată cât
mai repede şi aplicată, el precizând
că se vehiculează ca prin noua lege
salariul maxim brut în administraţie
să fie de 5.000 de euro. Pop a spus,
într-o conferinţă de presă, că ar tre-
bui să se intre în dezbatere publică
şi cu Legea salarizării în sistemul
bugetar “în aşa fel încât să existe o

lege aplicabilă cât mai repede”. El a
arătat că prin creşterea în sistem ac-
celerat al salariului minim pe
economie s-a ajuns ca 25 la sută din
salariaţii de la stat să aibă salariul
minim pe economie şi că, odată cu
creşterea salariului minim pe
economie de la 1 iunie şi de la 1 ian-
uarie, la 1.200 de lei există riscul ca
80 la sută din salariaţii din
administraţie să primească salariul
minim pe economie. 

Legea salarizării bugetarilor 
să fie adoptată rapid

Expo “Fabricat în Satu Mare”
a fost deschisă oficial

RALLy RAID
Trofeul Paul Badea, gata de start

Astăzi şi mâine, judeţul Satu
Mare găzduieşte prima etapă a Cam-
pionatului Naţional de Rally Raid
2015, Trofeul Paul Badea. În total, se
vor parcurge 360 de km, dintre care
230 km de probe speciale, şapte la
număr. De la principalul organizator,
Ovidiu Domide, care va şi concura de
altfel, am aflat că aproximativ 20 de
echipaje se vor afla la startul
competiţiei, la auto şi moto. Piloţii au

sosit din Italia, Bulgaria, Polonia, Un-
garia şi România.  Locaţia de START
– SOSIRE a raliului este centrul vechi
al municipiului Satu Mare, cu secre-
tariat la Hotel Aurora.În această
dimineaţă, între orele 10.00-14.00 vor
avea loc verificările tehnice, iar de la
14.00 este anunţată o conferinţă de
presă. Iar startul raliului este progra-
mat la ora 16.00. 
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENţII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
SfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOP

Azi este

Vineri, 22 mai 2015
ziua 142 a anului

Omul are o armă foarte
eficientă: râsul. 

(mark Twain)

Soarele răsare la 5 şi 43 minute,
apune la 21 şi 7 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Mc. Vasilisc şi
Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al
II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia,
doctoriţa (Dezlegare la peşte) 
Romano – catolic - Ss. Rita din
Cascia, călug.; Emil, m.
Greco – catolic - Sf. m. Vasilisc;
Sf. Rita de Cascia.

1455 -Războiul celor Două
Roze: regele Henric al VI-lea al
Angliei este capturat.

REPERE ECONOMICE

Economia zonei euro a
încetinit în luna mai pentru a
doua lună consecutiv, semn că
redresarea din criza de lungă
durată a datoriilor este dificilă,
potrivit sondajului efectuat de
Markit privind intenţiile de
achiziţii ale managerilor de
companii, relatează Market-
Watch. Sondajele continuă să
indice că economia zonei euro a
ieşit dintr-o perioadă
îndelungată de stagnare, ajutată
de preţurile scăzute ale petrolu-
lui, deprecierea euro şi creşterea
încrederii datorată programului
de stimulare al Băncii Centrale
Europene (BCE).

Rezultatele arată însă că
redresarea va continua să fie

dificilă, iar ritmul acesteia limi-
tat. BCE a lansat în martie un
program de suplimentare a
lichidităţilor cu 1.100 miliarde
de euro prin achiziţii de
obligaţiuni, mare parte guverna-
mentale, până în septembrie
2016. Creşterea economică din
zona euro s-a accelerat în
aşteptarea programului, dar ul-
terior majoritatea indicatorilor
au fost mai puţin încurajatori.
“În prezent, încetinirea nu este
un motiv major de îngrijorare,
dar va provoca unele preocupări
la nivelul BCE, reprezentanţii
băncii aşteptând semne că pro-
gramul este medicamentul de
care regiunea are nevoie pentru
a obţine o redresare solidă şi

sustenabilă”, a declarat Chris
Williamson, economist şef la
Markit.

Încetinirea activităţilor
poate reflecta şi temerile tot mai
mari legate de capacitatea guver-
nului Greciei de a rambursa da-
toriile ţării şi de a rămâne în
zona euro. Guvernul Greciei
continuă să se contrazică cu
creditorii ţării în privinţa re-
formelor necesare continuării
programului de salvare de 240
de miliarde de euro, din care ţara
mai are de primit 7,2 miliarde de
euro. Indicele calculat de Markit
privind intenţiile de achiziţii ale
managerilor de companii, care
măsoară activităţile din industria
prelucrătoare şi servicii, a scăzut

la 53,4 puncte în luna mai, de la
53,9 puncte în aprilie, şi a atins
cel mai redus nivel din ultimele
trei luni. Indicele este calculat în
urma intervievării a peste 5.000
de directori de companii din
zona euro.

Potrivit cercetării,
activităţile din Germania au
încetinit, iar cele din Franţa s-au
intensificat. Economia Ger-
maniei a încetinit peste aşteptări
în primul trimestru, la o creştere
de 0,3%, în timp ce PIB-ul
Franţei a înregistrat un avans de
0,6%, cel mai rapid din ultimii
doi ani, potrivit datelor publi-
cate săptămâna trecută de insti-
tutele de statistică din cele două
ţări.
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lMai mulţi activişti şi jurnalişti ruşi
au publicat de curând investigaţia
„Putin. Război”, la care lucra opo-
zantul rus Boris Nemtov atunci
când a fost ucis, în Piaţa Roşie, la
sfârşitul lui februarie. Aşa cum au
declarat în repetate rânduri apropia-
ţii lui Boris Nemtov, investigaţia la
care acesta lucra conţine dovezi pri-
vind implicarea Kremlinului în răz-
boiul separatist din estul Ucrainei.
lConsiliul suprem pentru antichi-
tăţi din Egipt a avizat favorabil noul
proiect al preşedintelui Abdel-Fat-
tah Al-Sissi de reconstruire a cele-
brului Far din Alexandria, distrus în
1.303 de un cutremur. Autorităţile

egiptene mai au nevoie doar de acor-
dul guvernatorului regiunii Alexan-
dria pentru a putea începe
construcţia unei replici a Farului din
Alexandria, considerat una dintre
cele şapte minuni ale lumii antice.
lLucian Stoian, un bistriţean de 35
de ani care are o pizzerie în Cluj, a
fost marele câştigător al Campiona-
tului Internaţional de Pizza, desfăşu-
rat recent la Bucureşti. El a obţinut
medalia de aur cu „Pizza Saint Tro-
pez”, care conţine brânză de capră,
miere, smochine şi mentă. Lucian a
descoperit secretele pizzei acum 15
ani, pe când era student şi căuta o
modalitate de a se susţine financiar.

Se zvoneşte prin ziare...
urmare din pagina 1

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

Economia zonei euro a încetinit în mai 
pentru a doua lună consecutiv

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
La "Ceaiul" de azi Dj Gaby va face
revista presei şi va ataca o temă
foarte sensibilă pentru ţara noastră,
împreună cu un invitat surpriză:
consumul de droguri!

FaBRiCaT În SaTu maRe
Astăzi, de la ora 11:00, NORD
VEST TV va transmite în direct
evenimentul săptămânii EXPO –
2015 „Fabricat în Satu Mare”, ediţia
a V-a. Vă invităm să fiţi la curent cu
firmele cele mai actuale de pe piaţa
sătmăreană. Un eveniment organi-

zat de Asociaţia Economică Ger-
mano-Română pentru Regiunea de
Nord-Vest și Asociația Camera
Meșteșugarilor Satu Mare şi trans-
mis în direct de NORD VEST TV.

ORa adeVăRului
Dr. MARIUS FODOR, medic
specialist în chirurgie, este așteptat
în cadrul emisiunii „Ora Adevăru-
lui”, de astăzi, de la ora 18:00. Vă in-
vităm și pe dumneavoastră alături
de moderatorul emisiunii, Victor
Constantinovici pentru a descoperi
din  mijloacele moderne de tratare.

www.gazetanord-vest.ro
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Frână în faţa exodului de pacienţi
8Prin noile investiţii realizate în sistemul de sănătate sătmărean, pacienţii nu se mai înghesuie la porţile spitalelor
din alte judeţe sau alte ţări

Atât din fonduri proprii,
proiecte europene sau fon-
duri de la Ministerul

Sănătăţii, Consiliul Judeţean Satu
Mare a reuşit în ultimii ani să
schimbe faţa sistemului de sănătate
din judeţ. Asta înseamnă aparatură
mai nouă, mai mult personal,
condiţii hoteliere mai bune, respectiv
intervenţii medicale net superioare
calitativ. Motiv pentru care s-a
diminuat în mod evident migraţia
pacienţilor spre alte spitale din ţară
sau din străinătate.

Concluzia autorităţilor
Conducerea Consiliului

Judeţean este de părere că sătmărenii
nu mai sunt nevoiți să plece în
străinătate sau în țară în diferite spitale,
ci se pot trata în judeţ. Spitalele
sătmărene sunt dotate cu computer to-
mograf (preț achiziție: 1.498.589,60
lei), sistem videoendoscopie (preț
achiziție: 111.766,79 lei), sistem endo-
scopie pentru histeroscopie (177.320
lei), sistem endoscopie pentru
chirurgie laparoscopică (502.696 lei),
videoscop (16.157,18 lei), ecograf
multidisciplinar 3D/4D ( 325.996 lei),
linie artroscopie (924.031,48 lei),
lampă operație cu led (138.340,60 lei),
sistem radiofrecvență și pompă infuzie
(189.556.69 lei), sistem litotriție
(75.658,48 lei), sterilizator cu plasmă
(550.599.80 lei) etc.

Circa 60 de milioane
lei investiţi 
în Sănătate

Consiliul Județean, din anul
2012, a investit în domeniul sănătății
aproximativ 59.789.183,47 lei. “În
anul 2015 vorbim despre reabilitarea
secției de ATI, a laboratorului de anal-
ize medicale, a secției de Oncologie -
locația II, a secției de Neuropsihiatrie

Pediatrică, acestea fiind doar câteva
dintre obiective. Pentru anul acesta,
totodată, este prevăzută amenajarea
intrării în spital și parcarea, lucrări care
deja au început”, a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef. 

Radioterapie în maxim
doi ani la Spitalul
Judeţean

Veşti excepţionale pentru cei
8.700 de sătmăreni care în prezent se
tratează pentru diferite forme de can-
cer în alte oraşe ale României sau Un-
gariei. În cel mult doi ani la Spitalul

Judeţean Satu Mare va funcţiona o
unitate de radioterapie. Banii, în cuan-
tum de şase milioane de euro, vor fi
acordaţi de către Ministerul Sănătăţii.
Directorul Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Satu Mare, Dan Cojoc,
a spus că aparatul ar urma să fie am-
plasat în curtea Spitalului Judeţean II.
În maxim doi ani de zile, cât durează
toate procedurile, inclusiv cele de
comandă a aparatului – în condiţiile în
care există doar doi potenţiali furnizori
în întreaga Europă. „Este un rezultat
care mie mi se pare deosebit şi se
datorează Consiliului Judeţean şi
Instituţiei Prefectului. Noi, datorită
relaţiei foarte bune pe care o avem cu

Spitalul Judeţean, încetul cu încetul
trecem de prima etapă, ceea ce
înseamnă adunarea echipei care să lu-
creze cu acest aparat. Aparatul va fi am-
plasat în curtea Spitalului Vechi, acolo
unde este loc destul şi este cea mai bună
măsură de ordin tehnic”, a spus Dan
Cojoc.

Operaţii tot 
mai complexe

O intervenţie chirurgicală în
premieră absolută pentru unitatea
spitalicească a fost efectuată la sfârşitul
anului trecut la Spitalul Judeţean de
Urgenţă (SJU) Satu Mare. Este vorba
despre implantul protezei de revizie la
nivelul articulaţiei genunchiului unei
femei în vârstă de 65 de ani,
intervenţia chirurgicală fiind realizată
în cadrul secţiei de Ortopedie.
Operaţia a fost efectuată de profesor
doctor Dan Lucaciu, şeful Spitalului
Clinic de Ortopedie Cluj Napoca şi
şeful catedrei de ortopedie din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie
,,Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, pre-
cum şi de dr. Virgil Aniţaş, medic şef
al secţiei Ortopedie din cadrul SJU
Satu Mare. Costurile unei asemenea
intervenţii se ridică la circa 15.000 lei
şi sunt suportate, pentru asiguraţi,

din fondurile Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate (CJAS) Satu
Mare. Anual, la SJU Satu Mare, care
este cuprins în programul naţional de
protezare, sunt efectuate aproximativ
300 de operaţii de înlocuire a
articulaţiei şoldului, umărului sau ge-
nunchiului.

Pacienţii se bucură 
de condiţii europene la
Spitalul Judeţean

Începând de anul trecut,
bolnavii internaţi în Spitalul
Judeţean de Urgenţă Satu Mare
beneficiază de un sistem modern
de servire a hranei, care asigură nu
doar protecţie maximă ali-
mentelor consumate, dar şi posi-
bilitatea individualizării hranei
servite în spital. Altfel spus, mân-
carea nu mai este transportată în
oale şi cratiţe ciobite ori de alu-
miniu coclit, ci în caserole, com-
partimentate pentru trei feluri de
mâncare şi care păstrează mân-
carea caldă. Astfel, zilnic se asigură
în jur de 700 de porţii, mâncarea
fiind preparată în funcţie de cele
25 de diete. Preţul mediu al unui
meniu este de 7 lei, dar în unele
cazuri poate ajunge şi la 11 lei.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

SZASZ LORAND

DEZVOLTARE. La Spitalul Judeţean se înregistrează o creştere evidentă a actului medical

La cabinet Dr.Coica va consulta în fiecare
Marţi  si Joi de la ora 15:30

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programări la telefon: 0742.20.09.92
__________________________________
La Cabinet Dr.Coica  in data de 23.05.2015
va consulta  

Dr.Caprar  Marius 
Medic Primar  Reabilitare medicala

-FIZIOTERAPIE

Oferă consultaţii :
Plan terapeutic de recuperare care cuprinde:
- Electroterapie (terapia durerii) antialgică,
miorelaxantă, antiinflamatorie.
- Masaj  terapeutic.
- Gimnastică medicală pentru afecţiuni neuro-
logice, post traumatice şi reumatologice la
adulţi si copii.
- Tratamente injectabile cu medicaţie antiin-
flamatorie, antialgica .
- Puncţii şi infiltraţii – perii şi intraarticulări.
Persoanele cu handicap şi pensionarii cu pen-
sie sub 1000 de lei beneficiază de reducere.
Programări la telefon:0261-766390 :tel.0261-
779999 
Consultaţia: 70 lei
__________________________________
In luna  MAI 2015  la cabinet Dr. Coica va
consulta 

Conf. Univ.  Cevei  Mariana 
Medic Primar Reabilitare Medicală 

(fizioterapie)

Programari la telefon: 0261-766390

tel/0261-779999
Consultaţia: 70 lei
se va comunica telefonic, de către personal,
data când vine la consultaţii.
__________________________________
La cabinet  Dr. Coica va consulta 

Psiholog  Logoped REBIC RALUCA
Programari : tel.0745859377
__________________________________
În  data de  05.06.2015 de la ora  9:30  la Cabi-
net 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   22.05.2015, de la ora 16:00, 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  11.06.2015, 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  adeve-
rinţă  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  adeve-
rinţă  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  14.06.2015, 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
__________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Un pios omagiu eroilor români la Satu Mare
8Autorităţile judeţene şi locale au organizat ieri o serie de evenimente dedicate Zilei Eroilor

Judeţul şi Municipiul Satu Mare
au adus ieri un pios omagiu
celor căzuţi pentru apărarea

patriei. Seria de manifestări dedi-
cate Zilei Eroilor a fost organizată
de Instituţia Prefectului, Consiliul
Judeţean, Primăria municipiului
Satu Mare şi Garnizoana Satu
Mare. Manifestările de ieri au cul-
minat cu un moment de depuneri
de coroane, de la ora 13.00, la Mo-
numentul Ostaşului Român. 

Parastas în Cimitirul
Eroilor

Evenimentele au început la
Palatul Administrativ printr-o depu-
nere de coroane din partea
autorităților locale la Placa comemo-
rativă a Eroilor Revoluției de la
1989, continuând, mai apoi, de la
ora 12.00 la Cimitirul Eroilor. Aici,
un sobor de preoţi a ridicat un paras-
tas de pomenire în memoria eroilor
şi au fost depuse coroane de flori la
monumentul din incintă din partea
autorităţilor judeţene şi locale, a
unităţilor din cadrul Ministerului de
Interne şi Ministerului Apărării,
din partea partidelor politice, pre-
cum şi din partea altor asociaţii.

Eroii, omagiaţi 
la Monumentul
Ostaşului Român

Sărbătoarea dedicată
eroilor patriei a continuat, o oră
mai târziu, la Monumentul
Ostaşului Român din municipiul
Satu Mare. La această mani-
festare au fost prezenţi prefectul

Eugeniu Avram, subprefectul
Altfatter Tamas, senatorul Pataki
Csaba, vicepreședintele Consiliu-
lui Judeţean, Rudolf Riedl, prima-
rul municipiului Satu Mare, Dorel
Coica, viceprimarii Radu Roca și
Marcela Papici, reprezentanţi ai
instituţiilor subordonate Minis-
terului de Interne şi Ministerului
Apărării Naţionale, cadre militare
în rezervă şi retragere, veterani de
război, reprezentanţi ai partide-
lor politice, elevi sau simpli
cetăţeni.

Te-Deum oficiat 
de protopopii 
Ioan Socolan 
și Dumitru Roman

După ce prefectul Eugeniu
Avram a trecut în revistă Garda de
Onoare, un sobor de preoţi, conduşi
de protopopul ortodox, Ioan So-
colan, şi protopopul greco-catolic,
Dumitru Roman, au oficiat un Te-
Deum şi au ridicat un parastas în
memoria eroilor căzuţi pe câmpurile

de luptă pentru apărarea patriei. S-a
trecut apoi la depunerea de coroane
de flori la Monumentul Ostaşului
Român. Astfel, au fost depuse
coroane din partea Prefecturii, a
Consiliului Judeţean, a Primăriei
Satu Mare, a unităţilor subordonate
Ministerului Apărării Naţionale, a
Ministerului de Interne, din partea
SRI, a Penitenciarului Satu Mare, a
asociaţiilor cadrelor militare în re-
tragere şi în rezervă, a veteranilor de
război, a Inspectoratului Şcolar
Judeţean, precum şi a instituţiilor

subordonate Ministerului Muncii şi
Familiei, a Ministerului Agriculturii
şi a Ministerului Mediului şi a
Direcţiei de Sănătate Publică.

Totodată, au mai fost de-
puse coroane de flori din partea
PSD, UDMR, PLR, PNL, a Ligii
Luptătorilor din Decembrie ‘89, a
Asociaţiei Judeţene a Pensionarilor şi
a Ligii Pensionarilor “Unirea”. De
asemenea, elevii Colegiului Naţional
“Mihai Eminescu” au depus o jerbă
de flori. Festivitatea s-a încheiat cu
defilarea Gărzii de Onoare.

CIPRIAN BÂTEA

OMAGIU. Autorităţile şi-au manifestat recunoştinţa faţă de eroi

În data de 20 mai 2015, în
jurul  orelor 11:00, poliţiştii Pos-
tului de Poliţie Medieşu Aurit au
fost sesizaţi prin Serviciul Apeluri
de Urgenţă 112, de către un
bărbat, despre faptul că o femeie ar
fi fost agresată. Din cercetările
efectuate s-a stabilit că Maria C. i-
ar fi aplicat vecinei sale, în vârstă
de 63 de ani, o lovitură la nivelul
capului cu o sapă. Victima a fost
transportată la Spitalul Judeţean
Satu Mare în vederea acordării în-
grijirilor medicale necesare.

Miercuri, în jurul orelor
19,20, poliţiştii de ordine publică

sătmăreni au  fost sesizati prin Ser-
viciul Apeluri de Urgenţă 112, de
către numita S. Ileana din Satu
Mare, despre faptul că ar fi fost
agresată.  Oamenii legii au stabilit
că între femeie şi Vasile N. exista o
stare conflictuală mai veche, iar  pe
fondul consumului de alcool
bărbatul i-ar fi aplicat o lovitură
cu pumnul la nivelul feţei. Nu a
fost necesară transportarea la uni-
tatea medicală a victimei.

Tot miercuri, în jurul
orelor 15:00, poliţiştii Secţiei
Gherţa Mică, au fost sesizaţi prin
plângere prealabilă de către o fe-

meie, în vârstă  de 47 de ani, din
Tarna Mare, despre faptul că în
ziua de 17.05.2015, în jurul orelor
01:00, ar fi fost agresată. În urma
verificărilor efectuate a rezultat
faptul că numitul V. Dorel, din
aceiaşi localitate, pe fondul con-
sumului de alcool, a pătruns fără
drept în locuinţa femeii şi i-a apli-
cat mai multe lovituri la nivelul
corpului. În cauze se efectuează
cercetări sub aspectul  săvârşirii
infracţiunii de lovire sau alte
violenţe, iar în ultimul caz şi pen-
tru violare de domiciliu.

Robert Marcus

Număr record de agresiuni împotriva femeilor
într-o singură zi

Ziua Eroilor a fost
marcată ieri, de la ora 12.30, la
Monumentul Ostașului Român
din municipiul Carei printr-un
scurt moment solemn, care s-a
desfășurat în prezența
oficialităților municipiului, a
reprezentanților partidelor poli-
tice, a asociațiilor, a elevilor de la
instituțiile de învățământ și a lo-
cuitorilor din municipiul Carei.
Bogdan Georgescu, directorul
Direcției de Cultură a municipiu-

lui Carei, a deschis evenimentul cu
o scurtă cuvântare despre
semnificația Zilei Eroilor, apoi
preoți din cadrul Parohiei Orto-
doxe române Carei au oficiat un Te
Deum, după care s-au depus co-
roane din partea oficialităților lo-
cale, a partidelor politice, a
asociațiilor și a instituțiilor de
învățământ careiene, în cinstea
eroilor. La finalul manifestării,
Adrian Ștefănuți a recitat o poezie.

Robert Marcus

Ziua Eroilor, marcată la Carei
Ziua Eroilor a fost

marcată joi şi la Negreşti-Oaş
printr-un Te Deum oficiat de
preoţii din oraş şi depuneri de
coroane de flori la Obeliscul
Eroilor din parcul central. La
eveniment au participat primarul
Aurelia Fedorca, consilieri locali,
şefi de instituţii din oraş sau
reprezentanţi ai acestora, alături de
simpli cetăţeni.

Manifestările au început la
ora 12.00 cu intonarea Imnului de
Stat, după care a avut loc un Te

Deum şi depuneri de jerbe şi
coroane în memoria eroilor neamu-

lui românesc. În final, elevii din oraș
au susținut un moment artistic.

Ziua Eroilor, marcată la Negrești-Oaș
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Expoziţia “Fabricat în Satu Mare” a fost
deschisă oficial
8La eveniment au luat parte invitaţi de seamă, autorităţi judeţene dar şi reprezentanţii firmelor expozante

Considerat a fi drept cel mai
important eveniment al anu-
lui în judeţ, cea de-a V-a

ediţie a Expoziţiei “Fabricat în Satu
Mare” şi-a deschis ieri porţile. Eveni-
mentul se desfăşoară la Piaţa Rex,
(fostul Interex) şi va putea fi vizitat
până sâmbătă seara. Peste 75 de firme
din domenii  diferite şi-au expus pro-
dusele şi serviciile în cadrul acestei
expoziţii. 

Oaspeţi de seamă
Deschiderea oficială a fost

făcută de către preşedintele Asociaţiei
Economice Româno - Germane pen-
tru Regiunea de Nord-Vest, Iuliu
Cadar. La acest moment au mai fost
prezenţi şeful Secției Economice și
Comerciale a Ambasadei Germaniei
din București, Sebastian Gromig,
președintele Clubul Economic Ger-
man din Ungaria, Arne Gobert, sena-
torul Pataki Csaba, deputatul
Kereskenyi Gabor, prefectul Eugeniu
Avram, subprefectul Altfatter Tamas,
primarul Dorel Coica şi reprezentanţii
firmelor participante.

În cuvântul său de de-
schidere, Iuli Cadar a arătat că la ediţia
din acest an a expoziţiei sunt înscrise 76

de firme care au expus pe o suprafaţă de
810 metri pătraţi. 

“Scopul evenimentului este
de a promova serviciile şi  produsele

fabricate de sătmăreni, dar şi de a le
oferi tinerilor oportunităţi de împlinire
pe plan profesional”, a mai arătat Iuliu
Cadar.

Autorităţile sătmărene
felicită 
organizatorii

La rândul său, prefectul Eu-
geniu Avram a felicitat atât organiza-
torii cât şi expozanţii la acest
eveniment. “Este o ocazie în care
firmele sătmărene reuşesc să-şi prezinte
produsele şi serviciile, generând o
perspectivă optimistă vizavi de
potenţialul economic al judeţului nos-
tru şi în acelaşi timp o perspectivă bună
pentru tinerii noştri, legat de căutarea
unui loc de muncă. Vreau să
mulţumesc celor două asociaţii care se
implică în identificarea de soluţii  şi
proiecte pentru îmbunătăţirea
învăţământului primar, gimnazial, su-
perior, în special în domeniul tehnic “,
a mai spus prefectul Eugeniu Avram.

De asemenea, şi primarul
Dorel Coica a arătat că este o onoare ca

municipiul Satu Mare să fie gazda unui
eveniment de asemenea anvergură.
“Sunt expuse produse nu numai din
municipiu ci şi din judeţ. Este un lucru
bun că avem oameni din afară care vor
promova ce fabricăm aici. Primăria va
deveni un partener permanent  în re-
alizarea acestui tip de expoziţii, aş dori
chiar să o permanentizaţi, ştiu că au fost
probleme anul trecut şi că probabil din
motive politice nu s-a ţinut“, a declarat
primarul Dorel Coica.

Cuvinte de apreciere faţă de
cele văzute la această expoziţie au spus
şi ceilalţi invitaţi. 

După momentul festiv al de-
schiderii oficiale, organizatorii şi
invitaţii au vizitat standurile firmelor
expozante. 

Expoziţia, deschisă azi
şi mâine

Manifestările vor continua
azi cu o prezentare susținută de comite-
tul director DRWSM și reprezentanții
cluburilor similare din România
intitulată “Ce înseamnă o asociație
economică germano-română și care

sunt beneficiile firmelor membre”,
urmată de prezentarea Clubului Eco-
nomic German din Ungaria. Apoi,
între orele 13.00 şi 16.30 vor fi organi-
zate o serie de work-shop-uri. Ziua de
sâmbătă va începe cu “Prezentarea dru-
mului de la idee la afacere de succes”–
Sorina Tulan, Silviu Zetea, Tiberiu
Markos, Vasile Steiger, Angela
Berceanu, Teodor Lohan – moder-
ator Alexandra Catargiu, de la ora
11.00, urmată de altă serie de work-
shop-uri. La ora 16.00 va avea loc
Parada modei susținută de
Asociaţia Textiliştilor Sătmăreni,
iar de la ora 17.00 va avea loc un
moment festiv în cadrul căruia vor
fi înmânate diplomele de partici-
pare pentru toți expozanții și
diplomele de excelență pentru
firmele care au participat la toate
edițiile. De asemenea, se vor acorda
trofee celor mai frumoase standuri. 

Expoziţia “Fabricat în
Satu Mare” este organizată de
Asociaţia Economică Germano-
Română Satu Mare în parteneriat
cu Camera Meșteșugarilor Satu
Mare.

FLORIN DURA

DEBUT. Expoziţia “Fabricat în Satu Mare” şi-a deschis porţile pentru vizitatori

Biserica cu hramul “
“Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena” a fost ieri neîncăpătoare
pentru sătmărenii care au partici-
pat la slujba religioasă oficiată de
un sobor de preoţi. Chiar dacă se
mai lucrează la constructie, biser-
ica  a fost înfrumuseţată cu flori
pentru starea de bine a
credincioşilor care i-au trecut
pragul, dar şi în cinstea ocrotito-
rilor spirituali ai lăcaşului de cult.

Sfinţii Împăraţi Constan-
tin şi Elena sunt şi ocrotitorii spir-
ituali ai municipiului Satu Mare,
motiv în plus pentru
reprezentanţii autorităţilor locale

de a fi  alături de credincioşi şi de
toţi cei care poartă numele
sfinţilor Constantin şi Elena.
Printre cei care au venit să se
roage aici au fost şi prefectul Euge-
niu Avram, primarul Dorel Coica
sau viceprimarul Radu Roca. 

Creştinătatea i-a cinstit
ieri pe Sfinţii Împăraţi Constantin
şi pe mama sa Elena ca pe nişte
Apostoli ai creştinismului
deoarece au avut un impact major
asupra creştinismului. Tot ieri,
credincioşii au sărbătorit şi
praznicul împărătesc al Înălțării
Domnului.

Alexandra Ardelean

Corala preoțească
“Arhanghelii” a Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureșului și
Sătmarului a susţinut ieri seară, la Filar-
monica “Dinu Lipatti”, un concert ex-
traordinar fiind prezentate muzică
religioasă, clasică şi prelucrări folclorice
în stil cult şi cântece patriotice. Eveni-
mentul a fost organizat de Episcopia
Ortodoxă Română a Maramureșului și
Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare,
Primăria Municipiului Satu Mare și
Consiliul Local.

Concertul a avut doi prezen-
tatori inediţi, şi anume viceprimarii
Marcela Papici şi Radu Roca, iar sala de
concerte a fost plină ochi. Cum era de
aşteptat, la eveniment a fost prezent şi
primarul Dorel Coica, care a arătat că

este mândru că un astfel de concert a
putut fi organizat la Satu Mare şi că
deşi se află doar la prima ediţie, eveni-
mentul va fi organizat an de an. Mem-
bru al coralei, protopopul de Satu
Mare, Ioan Socolan, a afirmat că deşi a
participat la multe evenimente cultur-
ale, concertul de ieri a fost cel mai
încărcat de emoţie eveniment pentru
el şi că se bucură de faptul că, împreună
cu Primăria Satu Mare, a putut fi orga-

nizat acest concert. 
Concertul Coralei Preoţeşti

“Arhanghelii” a avut două părţi. În
prima parte au fost interpretate cântece
religioase, iar în partea a doua muzică
clasică, prelucrări folclorice şi cântece
patriotice. Evoluţia coralei a fost
apreciată şi răsplătită cu aplauze de
spectatorii prezenţi în număr mare la
concert.

Florin Dura

Peste 75 de firme au expus în cadrul acestei expoziţii

Concert extraordinar al Coralei “Arhanghelii” 
la Satu Mare

Dublă sărbătoare ieri 
în biserici
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Moment important în cinstea omului 
şi a omeniei
8Profesorul Teodor Curpaş şi-a lansat ieri un nou volum din seria „Oameni şi Fapte” şi volumul de versuri
„Lumini umbrite”

Un nou eveniment impor-
tant în viaţa profesorului,
prozatorului, poetului,

realizatorului TV, Teodor Curpaş,
s-a petrecut ieri după-amiază. Ală-
turi de prieteni şi oameni de mare
ţinută, acesta şi-a lansat un nou
volum din seria „Oameni şi Fapte”,
precum şi un nou volum de poezie
intitulat „Lumini umbrite”.

Aduce lumină 
prin scrierile sale

La manifestare au fost pre-
zenţi, printre alţii, o seamă de preoţi,
despre care profesorul Teodor Cur-
paş spune că-i simte aproape de su-
fletul său. Dintre aceştia pot fi
amintiţi protopopul de Carei, Ma-
rian Crainic, sau preotul Viorel
Paşca. Totodată, au mai fost prezenţi
o serie de oameni destoinici din
judeţ descrişi în cartea sa de profeso-
rul Curpaş, dar şi iubitori de litere şi
artă.

Protopopul Marian Crai-
nic a arătat, în cuvântul său, că este
un nou moment important în viaţa
profesorului Teodor Curpaş. „Este
un moment deosebit în cinstea oa-
menilor şi a omeniei. Ne bucură fap-
tul că profesorul Teodor Curpaş
ne-a oferit prilejul de a trăi acest mo-
ment. În scrierile sale, prietenul nos-
tru vede mereu partea frumoasă a
lucrurilor. Fie ca oamenii şi faptele
lor să aducă bucurii tuturor”, a mai
spus protopopul Marian Crainic.

Colegul de breaslă de la
Nord Vest TV, Dumitru Ţimerman,
a asemuit creaţia lui Teodor Curpaş
cu un câmp de flori. „Poemele prie-

tenului nostru au foarte multe deta-
lii. Foloseşte foarte multe metafore
prin care-şi descrie stările sale sufle-
teşti venite în urma unei vieţi tumul-
tuoase a autorului”, a mai spus
Ţimerman. Totodată, poeta Roxana
Stavilă l-a numit pe profesorul Teo-
dor Curpaş drept părintele său spi-
ritual.

Prieten de o viaţă cu Teo-
dor Curpaş, preotul Viorel Paşca a
arătat că sala în care a avut loc eveni-
mentul ar trebui să fie arhiplină,

dacă s-ar ţine cont de numărul mare
de oameni pe care profesorul i-a
adus la lumină, i-a făcut cunoscuţi.
„Recunoştinţa este, însă, o floare
foarte rară. Profesorul Curpaş a
făcut foarte multe pentru Satu Mare,
dar trebuie să ne întrebăm ce a făcut
Satu Mare pentru el. Prin cărţile sale,
profesorul Curpaş aduce lumină în
cătune, în sate, în oraşe, în tot jude-
ţul, şi scoate în evidenţă câte un om
care a făcut fapte bune”, a mai spus
părintele Paşca. 

A 34-a lansare 
de carte

Vizibil emoţionat profeso-
rul Teodor Curpaş a arătat că se afla
la a 34-a lansare de carte din creaţia
sa. „Este ca şi cum mi s-ar fi născut un
copil. De fapt azi, este ca şi cum mi s-
ar fi născut gemeni. Volumul de ver-
suri „Lumini umbrite”  exprimă toate
trăirile mele sufleteşti. În acelaşi timp,
„Oameni şi fapte” descrie oameni
destoinici cu care am realizat multe

emisiuni la Nord-Vest TV. Le mulţu-
mesc tuturor celor care au participat
la acest frumos eveniment”, a mai
spus profesorul Teodor Curpaş.

Volumul de versuri cu-
prinde circa 150 de poezii şi poeme
în care autorul descrie simţirile sale în
momentul în care acestea au fost
scrise. Volumul V din „Oameni şi
fapte” conţine discuţiile purtate de
realizatorul TV Teodor Curpaş în ca-
drul emisiunii TV cu acelaşi nume.

FLORIN DURA

ATAŞAMENT. Prietenii profesorului Teodor Curpaş au fost alături de el şi la cea de a 34-a lansare de carte

Filiala Satu Mare a Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
a pregătit o nouă generaţie de
specialişti pentru judeţul nostru.
Circa 200 de absolvenţi a cinci
facultăţi a căror cursuri s-au des-
făşurat la Satu Mare au participat
ieri la cursul festiv de încheiere a
facultăţii. 

O generaţie bună
Sala mare a Casei de

Cultură s-a dovedit a fi neîncăpă-
toare la cursul festiv organizat
pentru absolvenţii facultăţilor ale
căror cursuri s-au desfăşurat la
Satu Mare din cadrul Universită-
ţii de Vest „Vasile Goldiş”. Pă-
rinţi, fraţi, bunici, rude sau
prieteni au dorit să participe la
acest curs festiv pentru a-i felicita
pe cei circa 200 absolvenţi, ală-
turi de cadre universitare care,
timp de trei ani, i-au pregătit pe
foştii studenţi şi viitorii specia-
lişti. 

În cuvântul de deschi-
dere, prorectorul Facultăţii de

Ştiinţe Economice Satu Mare,
conf. univ. dr. Mircea Teodoru, i-
a felicit pe absolvenţi şi le-a urat
mult succes în viaţă. „Suntem la
final de an. Voi, dragi studenţi,
trebuie să vă transformaţi în spe-
cialişti şi în autori a economiei de
piaţă. Europa secolului XXI nu
începe din buzunarele noastre ci
din inimă”, a spus Mircea Teo-
doru.

Decanul Facultăţii de
Ştiinţe Economice Arad, conf.
univ. dr. Andrei Anghelina, a
transmis cuvântul de salut şi de
felicitări din partea conducerii
centrale a Universităţii, şi le-a
urat absolvenţilor mult succes la
examenele de licenţă şi la exame-
nele vieţii. Directorul Filialei
Satu Mare a UVVG, Gavrilă Ar-
delean, a afirmat că absolvenţii
care ieri au terminat facultatea au
făcut parte dintr-o generaţie
foarte bună, i-a felicitat şi le-a
urat, de asemenea, mult succes.

În continuare,  conf.
univ. dr. Marilena Popa a susţinut

cursul festiv care a avut ca subiect
central ce este important în viaţă,
iar şefa de promoţie, Bianca Ve-
zentan, a mulţumit atât profeso-
rilor cât şi celor care i-au susţinut
financiar şi moral pentru a
ajunge în postura de absolvenţi ai
unei facultăţi.

Diplomele de onoare
Manifestarea a continuat

cu înmânarea diplomelor de
onoare. Fiecare prodecan a înmâ-
nat diplomele pentru absolvenţii
facultăţilor pe care le conduc.
Astfel, au fost premiaţi absolven-
ţii Facultăţii de Ştiinţe Econo-
mice, ai Facultăţii de Ştiinţe
Juridice, ai Facultăţii de Ştiinţe
Umaniste, Politice şi Administra-
tive, ai Facultăţii de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie, Educaţie
Fizică şi Sport şi ai Facultăţii de
Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi In-
formatică. 

Cursul festiv s-a încheiat
cu înmânarea Cheii Universităţii
celor din anul doi, care, la rândul

lor, vor fi absolvenţi anul viitor. 
Absolvenţii facultăţilor

de la Satu Mare au fost apoi feli-
citaţi de rude şi prieteni, iar apoi

a urmat obişnuita şedinţă foto pe
platoul din faţa Casei de Cul-
tură.

Florin Dura

O nouă generaţie de specialişti pentru Satu Mare
8Cursul festiv al absolvenţilor facultăţilor Filialei Satu Mare a Universităţii „Vasile Goldiş” s-a desfăşurat ieri la Casa de Cultură
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INSOLVADMIN RO SPRL cu sediul în Satu Mare, str.Maramureș
nr.15, înregistrat la unPiR sub nr. RFo i – 3778, CiF 31609950, (fost C.i.i.
luCian DiMulESCu) în calitate de lichidator judiciar, anunță scoaterea
la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. licitațiile se vor
ține la biroul inSolVaDMin Ro SPRl din Satu Mare, P-ța libertății
nr.20, cam.206.

1) SC aVE BuRaS SRl, Cui 16143961 :
a) hala nr.2 în suprafață utilă de 563,76 mp și suprafață construită

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

cini poate fi achiziționat de la lichidator pentru suma de 200 lei.
SC toPolino SRl, Cui 18301618
a) imobil ap.2 înscris în CF 56852 Satu Mare cu nr.cad.7035/18 și

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

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la lichidator pentru suma de 200 lei.
SC EnBil ConStRuCt SRl, Cui 23084736
autoturism Skoda Superb, an fabr.2006 – preț pornire la licitație –

10.730 lei + tVa
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, începând cu 06.05.2015, la ora

13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.
informații suplimentare– tel.0745545862, 0786199011

ÎntR-un DoSaR DE EVaziunE DE 600.000 EuRo
Percheziţii la firma de pază a ginerelui
lui Vasile Blaga

Andrei Rudeanu, ginerele lid-
erului PNL Vasile Blaga, a
fost adus, joi, la Parchetul

Curţii de Apel Bucureşti pentru a fi
audiat în dosarul de evaziune
fiscală cu un prejudiciu de 600.000
de euro, în care au fost făcute
percheziţii în Bucureşti şi Hune-
doara, la firme de pază. Alături de
Andrei Rudeanu la audieri au fost
duse şi alte persoane.

Surse din rândul anchetato-
rilor au declarat pentru MEDiaFaX
că acest dosar are legătură cu
percheziţiile care au vizat societatea
de pază nEi Guard, din decembrie
2014.

Poliţiştii au făcut, joi
dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi
hunedoara, într-un dosar în care sunt
vizate cinci firme de pază, printre care
şi cea a lui andrei Rudeanu, pentru
evaziune prin înregistrarea unor
achiziţii fictive de servicii, prejudiciul
fiind de 600.000 de euro. Poliţia
Română anunţa că în acest caz sunt
vizate cinci societăţi comerciale care
ar fi fost implicate în comiterea unor
infracţiuni de evaziune fiscală, în
domeniul prestării de servicii de pază
şi protecţie. “Din investigaţii a reieşit
faptul că, în scopul sustragerii de la
plata taxelor şi impozitelor către
bugetul de stat, reprezentanţii unei
companii specializate în prestări de
servicii de pază ar fi creat un circuit

infracţional, format din mai multe
societăţi comerciale, prin care ar fi
fost evidenţiate tranzacţii fictive”, se
arăta într-un comunicat de presă al
Poliţiei Române.

În contabilitatea companiei
ar fi fost înregistrate achiziţii fictive
de servicii, bugetul de stat fiind astfel
prejudiciat cu aproximativ 600.000
de euro. Potrivit unor surse judiciare,
printre firmele vizate de anchetatori
ar fi şi axis Corporate Security,
deţinută de andrei Rudeanu, ginerele
copreşedintelui Pnl Vasile Blaga.

Înfiinţată în anul 2009, axis
Corporate Security este o companie
care acţioneaza în domeniul
securităţii private şi ai cărei specialişti
sunt recrutaţi din agenţiile publice,
private sau guvernamentale, scrie pe

site-ul firmei. În 2012, firma a câstigat
si contractul de pază a unitătilor
miniere din Valea Jiului, iar presa a re-
latat că societatea a fost sancţionată
de mai multe ori de inspectoratul
teritorial de Muncă hunedoara, pen-
tru că nu şi-a respectat obligaţiile faţă
de angajaţii care se ocupă cu paza
unităţilor miniere.

De asemenea, firma a
câştigat contracte cu Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri
timişoara, pentru paza unor poduri
aflate în patrimoniul regiei. urmare a
criticilor la adresa lui Vasile Blaga,
firma axis Corporate Security a
renunţat la contractul cu CnaDnR.

andrei ionuţ Rudeanu este
căsătorit cu fiica lui Vasile Blaga,
agathe Cristina, din 2008.

Premierul Victor Ponta i-a
transmis omologului său moldovean,
Chiril Gaburici, că situaţia românului
George Simion, expulzat din Republica
Moldova, trebuie analizată în justiţie,
iar instanţa poate lua o decizie corectă
pe care nimeni nu o va contesta, dacă
este constatată încălcarea legii de acesta.

George Simion este lider al
Platformei unioniste acţiunea 2012,
fiind expulzat recent din Republica
Moldova. Cazul său a fost discutat de
către premierul Ponta, aflat joi în vizită
la Chişinău, cu omologul său
moldovean, mesajul transmis din
partea Guvernului român fiind acela că
autorităţile din România şi Moldova

trebuie să protejeze cetăţenii aflaţi pe
teritoriul lor, să le asigure respectarea
drepturilor şi să le ceară să nu abuzeze
de drepturile respective, lăsând totodată
justiţia să îi sancţioneze pe aceştia dacă
încalcă legea. “Ca între prieteni, am dis-
cutat şi unele probleme pe care le avem,
şi anume că relaţia noastră specială
înseamnă să ne protejăm cetăţenii, să le
asigurăm respectarea tuturor drep-
turilor şi să le cerem să nu abuzeze de
aceste drepturi. Mi-am exprimat
speranţa şi rugămintea pentru prim-
ministrul Gaburici ca toţi cetăţenii
români care vin în Moldova să fie
protejaţi, să li se respecte drepturile şi,
dacă fac ceva rău, să fie sancţionaţi de

către justiţie. şi în România, şi în
Moldova, justiţia are un grad de
independenţă care îi permite să ia de-
cizii fără a se specula după aceea că sunt
decizii administrative. Mă refer la cazul
cetăţeanului român George Simion.
Sunt convins că justiţia din Moldova va
lua decizia corectă pe care nu o să o con-
teste nimeni”, a spus Ponta într-o
conferinţă de presă susţinută la
Chişinău, alături de prim-ministrul
moldovean.

liderul mişcării “acţiunea
2012”, George Simion, a fost expulzat
săptămâna trecută din Republica
Moldova, cu interdicţie de intrare în
ţară pentru cinci ani.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare 
Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică sau negociere

directă următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRl: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei
polyester, uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume,
fuste – 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,
cilindri, supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), cal-
culator 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 imbra-
caminte, incaltaminte, accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial
in suprafata utila de 152 mp cu cota parte din teren de 78/1439 mp, situate in
loc. Satu Mare, str. Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul commercial
este dispus pe 2 nivele, cu suprafata utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter.
Structura imobilului este realizata din caramida, cu planseu din lemn acoperit
cu tencuiala si panouri rigips, inchideri din caramida, acoperis tip sarpanta din
lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie PVC cu geam termoizolant. Finisaje:
pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila, fara crapaturi sau
deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. instalatia de
incalzire este formata din tevi de cupru fara calorifere si central termica. imobilul
este racordat la instalatiile de energie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul
de vanzare este de 64.350 euro; Sedintele de vor avea loc in fiecare zi de vineri,
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.

….CaBinEt inDi-
ViDual DE inSolVEnŢă ing.Mihalca
Ioan Marcu , având sediul în municipiul Satu
Mare str.Petru Bran nr.8/2,
tel/fax:0261717809 ; mob.0745429132 sau
0770493084, E-mail:marcuics@yahoo.com
în calitate de lichidator judiciar anunţă licitaţie
publică  prin procedura insolvenţei bunurile ur-
mătoarelor falite:
CONSUMCOOP Carei – societate cooper-
tivă – magazin mixt sătesc localitatea ady Endre
jud.Satu Mare com.Căuaş jud.Satu Mare 22.400
lei; magazin mixt sătesc localitatea Ghilvaci sat
com. Moftinul Mare 26.100 lei   ; magazin mixt
sătesc localitatea hotoan com.Căuaş 23.000 lei
;  magazin mixt sătesc localitatea Ghenci
com.Căuaş  jud.Satu Mare 29.550 lei  Clădire
sediu societate situat în Carei str.1 Decembrie
nr.21- 288100 lei .;
Bunuri din dotarea brourilor: mese de birou;
scaune; dulapuri, maşini de cusut industriale ;-
toate bunurile pot fi văzute la adresa cooperativei
în municipiul Carei str. 1 decembrie 1918 nr.21.
SC MEGA ANTIC S.R.L. Carei – Depozit
materiale localizat în Carei str.Calea armatei
Române F.n. Su.Construită . 388 m.p. cu teren
649 m.p.preţul de 223.695 lei  ;
- SC TEXTIL GROUP 2000 SRL , construc-
ţii şi hale industriale în suprafaţădesfăşurată
de 19.403 m.p.  situate în municipiul Bistriţa
str.Industriilor nr.1 jud.Bistriţa Năsăud loca-
lizate la adresa mai sus menţionată pe un teren
în suprafaţă de 24.802 m.p.; mobilier de
birou , mese, sacune dulapuri , fişete; auxiliare

accesorii şi coloranţi din domeniul vopsirii fi-
relor ; alte bunuri şi auxiliare ; cărucioare; fil-
tre de aer ; ventilatoare ; şi alte bunuri .Lista
şi bunurile supuse vânzării pot fi consultată
la adresa menţionată din municipiul Bistriţa
– persoană de contact Gâtej Măriuţa
tel:0745140975 ;- preţ de pornire în licitaţie
16.590.210 lei
Spaţiul construit se închiriază în totalitate
sau în parte , la ora actuală există hale con-
struite din care cea mai mare are 5.000 m.p.
– Taxa de chirie este negociabilă şi pleacă de
la 1 EURO/m.psuprafaţă utilă.;
S.C. WIMOB S.A. Tăşnad str.Santăului nr.4,
utilaje  şi mijloacre fixe din industria mobilei-
freze,fierăstraie de diferite tipuri : ventiltoare va-
loare totlă 64.908 lei ;; obiecte de inventar- cap-
satoare pentru tapiţerie pe bază de aer
comprimat . maşină de legat bandă11.636,12 lei
;produse finite , mese de birou şi alte mobiliere
pentru birou64.908 lei , bunuri din domeniul
instalaţiilor , boiler, accesorii de baie, ; produse
finite – scaune flander ;scaune Wimob GEnF
CiREş ; - mese tip : t14 havana ; oaris nuc ;
Katro natur ; extensibilă ; Europa P43 ; Cafea
50020 ; a71 Fag  natur ; a 71 rame ; şi alte ti-
puri ; feronerii din domeniul industriei mobilei ;
materiale auxiliare din acelaşi domeniu ;mij-
loace ; fixe din domeniul obictelor de inventar ;
hale de producţie cu platformă betonată în su-
prafaţă de 9.000 m.p din care suprafaţă con-
struită :3290_m.p. -  halele de producţie se pot
închiria pentru o perioadă ce se va stabili de
comun acord între proprietar şi chriaş – valoarea

de închieriere este de 3 EuRo / m.p. ( negocia-
bil) ; spaţiu admninistrativ sub formă de birouri
situate  într-o construcţie P+1E -Suprf.constr.
387 M.P. ; Preţuri şi amănunte privind bunurile
ce se vând prin licitaţie se pot pelua de la sediul
societăţii . tăşnad str.Santăului nr.4, sau la lichi-
datorul judiciar având datele de contact publi-
cate în preambulul prezentului anunţ ; 
S.C. CASTANII 2000 S.R.L.  utliaje  şi clădiri
localizate în localitatea trip nr.233 com.Bixad
jud Satu Mare , după cum urmează : - Dacia
având nr.de înscriere în circulaţie SM 60 CaS
850 EuRo ; - Dacia Berlină SM 61 CaS ; - Mit-
subishi SM 05 CaS 2.800 EuRo ; Remorca
tip RtP 30 SM 63 CaS ; RoMan  - SM 04
KDK 1.500 EuRo ; autobasculanta R 195215
SM 08 CaS ; tractor pe şenile 4.500 EuRo ;
ifron 62510/4.000 EuRo ; Escavator hydraulic
21708/1000; construcţie garaj la preţul de
10.000 EuRo ;

licitaţile vor avea loc în fiecare zi
de vineri începând cu data de vuinerui 6 mai
2015 orele 12,00 la sediul lichidatoului judiciar
în municioipiulSatu Mare str.Petru Bran
nr.8,ap.2  22.08.2014 la orele 12,00 la sediul
lichidatorului .
Persoană de contact este lichidatorul judiciarr
ing.Mihalca i.Marcu având datele de identificare
menţionate în preabulul prezentului anunţ. 
Preţurile  menţionate la toate bunurile menţio-

nate în prezentul anunţ nu cuprind  tVa.

Lichidator
judiciar,C.I.I. ing.Mihalca I.Marcu….

Ponta, la Chişinău: 
Cazul George Simion să fie analizat în justiţie, 
nimeni nu va contesta decizia
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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

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe strAdA MArtir-
ilor deportAţi,  în inCintA

fostei tipogrAfii “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri Din oraş!

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

blocuri ceramice, BCA, material lemnos, plase gard, 
panouri gard, mortare, tencuieli decorative, gleturi,

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

t o r t u r i t o r t u r i 
pentru diverse 

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””
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În timpul bolii, omul îşi caută
alinarea sufletului şi vindecarea
trupului în biserică. El vine la

biserică, în lăcaşul de rugăciune, cu o
credinţă puternică, cu încrederea că
Dumnezeu îl poate vindeca. Preoţii
se roagă Domnului pentru cel
suferind, săvârşind Taina Sfântului
Maslu, implorându-L pe Doctorul
sufletelor şi al trupurilor să-Şi reverse
milostivirea asupra lui, tămăduindu-
l. În prealabil, credinciosul bolnav îşi
mărturiseşte păcatele cu sinceritate şi
căinţă prin Taina Spovedaniei, prim-
ind dezlegare de la preotul duhovnic
şi iertare din partea lui Dumnezeu.
Apoi, se împărtăşeşte cu vrednicie cu
Trupul şi Sângele Domnului, prin
Taina Împărtăşaniei, unindu-se cu
însuşi izvorul harului, cu Hristos.
Avându-L pe Hristos în fiinţa sa, el ia
parte activă la Sfânta Taină a Maslu-
lui, în cadrul căreia, prin rugăciunile
preoţilor şi prin ungere cu untdelemn
sfinţit, i se împărtăşeşte harul
vindecării de bolile sufleteşti şi
trupeşti, precum şi iertarea de păcate. 

Biserica este, deseori,
comparată cu un spital. În biserică,
omul trăieşte mai intens dialogul său
cu Dumnezeu. Îşi pleacă genunchii în
faţa icoanelor, vorbeşte fără sfială cu
Domnul, cu Maica Domnului şi cu
Sfinţii, cerând ajutor şi putere pentru
a face faţă încercării venită asupra lui,
cerând însănătoşire. În biserică, omul
se descătuşează, suspină, plânge,
ştiind că Dumnezeu este lângă sine,
ascultându-l în tăcere. Lacrimile îl
ajută să simtă prezenţa lui Dum-
nezeu, îl ajută să trăiască rugăciunea
la cote maxime, îl ajută să intre în in-
timitatea lui Dumnezeu, să pătrundă
în iubirea Lui, în ceata prietenilor
Lui. În cadrul încercărilor, suferinţa
naşte rugăciunea, din rugăciune
izvorăsc lacrimile, iar lacrimile Îl aduc
pe Dumnezeu în sufletul nostru, în
întreaga noastră fiinţă. 

În biserică, omul simte
binecuvântarea şi mângâierea lui
Dumnezeu pogorându-se asupra lui.
În biserică, omul simte că se uneşte cu
Domnul în mod real. Când iese din
biserică, omul Îl duce pe Dumnezeu
cu sine în casa lui, aşteptând cu
răbdare vindecarea. Dumnezeu îi
cere credinţă, nădejde, răbdare.
Dumnezeu îi cere voinţă. Ca răspuns,
El îi dăruieşte ajutor, tărie şi
tămăduire. Nimic nu se poate com-
para cu ceea ce simte omul în urma
întâlnirii Sale intime cu Dumnezeu.
Nimeni nu îi poate insufla mai mult
curaj decât Dumnezeu. Privind
icoanele din faţa sa, sărutându-le şi
rugându-se fierbinte înaintea lor,
omul bolnav se întăreşte în credinţă.
De asemenea, când se atinge de sfin-
tele moaşte ale Sfinţilor lui Dum-
nezeu, omul capătă atâta încredere
încât – de cele mai multe ori –
suferinţa sa dispare. Mulţi bolnavi s-
au vindecat de boli grele, chiar incur-
abile, în urna rugăciunilor, în urma
închinării la sfintele moaşte, însoţite
de credinţa lor puternică. Prin
credinţă, omul lucrează cu Dum-
nezeu în folosul său.

Biserica nu exclude ştiinţa
medicală. Dimpotrivă. Biserica şi
medicina conlucrează spre binele şi
vindecarea credinciosului/pacientu-
lui. Medicul consultă, prescrie
medicamentele, operează, tratează,

dar Dumnezeu este Cel Care
vindecă. Fiecare medic, cu frică de
Dumnezeu, este conştient şi
recunoaşte acest adevăr. Aşa cum
Dumnezeu lucrează prin preot, tot
aşa El lucrează şi prin medic. Medica-
mentele, de asemenea, sunt lăsate de
Dumnezeu spre a fi de folos omului
bolnav. Rugăciunea, la rândul ei,
poate fi considerată un medicament
atât de necesar pentru suflet şi pentru
trup. Însă, lucrarea lui Dumnezeu
depăşeşte ştiinţa medicală – indifer-
ent de progresele tehnice înregistrate
– şi, în această situaţie, vorbim despre
miracole, despre minuni. De pildă,
Sfântul Evanghelist Luca relatează
următorul episod: “Şi o femeie, care de
doisprezece ani avea scurgere de sânge
şi cheltuise cu doctorii toată averea ei,
şi de niciunul nu putuse să fie
vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-
a atins de poala hainei lui Iisus şi
îndată s-a oprit curgerea sângelui ei…
Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică,
credinţa ta te-a mântuit. Mergi în
pace” (Luca VIII; 43-44, 48). Minuni
s-au făcut, se fac şi se vor face întot-
deauna pentru cei care au în suflet o
credinţă puternică şi statornică în
Dumnezeu.

Dumnezeu este prezent în
actul medical, în sala de operaţie, dă
pricepere şi înţelepciune medicilor şi,
în final, El vindecă. Totodată, Dum-
nezeu intervine şi atunci când actul
medical a încetat, când medicii re-
cunosc – cu smerenie – că au făcut
tot ce le-a stat în putere. Sunt
frecvente următoarele cuvinte rostite
de medici: “Rugaţi-vă! De acum
înainte doar Dumnezeu îl (o) mai
poate salva printr-o minune. Noi am
făcut tot ce am putut”. Şi minunea se
înfăptuieşte în baza credinţei celui
bolnav şi a celor care îl înconjoară cu
dragoste. 

Sfinţii Părinţi vorbesc de-
spre rolul pe care îl are medicina în
viaţa credincioşilor. Sfântul Grigorie
de Nyssa aminteşte adesea despre
aportul medicilor, insuflaţi de Dum-
nezeu, în vindecarea omului, făcând
comparaţii între metodele folosite de
medici şi cele recomandate de Dum-
nezeu în viaţa duhovnicească. Sfântul
Vasile cel Mare spune că “fiecare
ştiinţă ne-a fost dată de Dumnezeu ca
ajutor pentru natura noastră slabă...
Acum, după ce am primit din nou
porunca întoarcerii în pământul din

care am fost luaţi, fiindcă suntem uniţi
cu carnea cea pătimitoare, care din
cauza păcatului a fost condamnată la
pieire şi pentru aceasta este supusă aces-
tor boli, ni s-a dat, din pricinile
arătate, ajutorul artei medicale, care
ajută, atât cât se poate, pe bolnavi”. Ca
atare, “putem apela la doctori şi lua
medicamente, fiindcă această ştiinţă
este un dar de la Dumnezeu” (vezi
Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre
boală. Rugăciuni pentru bolnavi, Ed.
Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa,
Galaţi, pp. 31-32). 

Ca o expresie a colaborării
Bisericii cu ştiinţa medicală, trebuie
evidenţiat faptul că din cele mai vechi
timpuri spitalele (bolniţele) erau
înfiinţate şi funcţionau pe lângă
mănăstiri şi biserici. În prezent,
aproape fiecare spital din ţara noastră
are o capelă şi un preot slujitor. Deci,
ajungând într-o unitate spitalicească,
credinciosul/pacientul are posibili-
tatea de a se vindeca atât trupeşte, cât
şi sufleteşte. L-am întrebat pe dom-
nul acad. dr. Virgil Enătescu de ce a
insistat să înfiinţeze o capelă în cadrul
secţiei de psihiatrie din Satu Mare pe
care o coordona. Cu înţelepciunea şi
experienţa dobândite de-a lungul
carierei, domnia sa mi-a răspuns în
felul următor: “În biserică, omul are
conştiinţa apartenenţei unei
comunităţi. Fiind bolnav şi par-
ticipând la sfintele slujbe din biserică,
omul se linişteşte pentru că vede că nu
este singur. Este ajutat să conştientizeze
că Dumnezeu veghează asupra lui, că
semenii sunt în jurul său şi că nu este
singura persoană aflată în suferinţă.
Ajungând acasă, după externare, va
participa şi acolo la serviciul divin pub-
lic din biserică, putându-se reintegra
mai repede în societate, în comunitate”.
Biserica îl ajută pe om să înţeleagă
ideea că el nu este condamnat la izo-
lare chiar dacă se îmbolnăveşte, ci că
este invitat la o comuniune a iubirii,
care depăşeşte graniţele bolii. Cât de
duios se roagă Biserica pentru cei
aflaţi în suferinţă: “Doctorul sufletelor
şi al trupurilor, cu umilinţă şi cu zdro-
bire de inimă cădem înaintea Ta şi,
suspinând, strigăm Ţie: vindecă dur-
erea, tămăduieşte patimile sufletului şi
ale trupului robului Tău (roabei Tale)
şi, ca un bun, iartă-i toată greşeala cea
de voie şi cea fără de voie şi degrab
ridică-l (ridic-o) din patul durerii…
Cel Ce nu voieşti moartea păcătosului,
ci să se întoarcă şi să fie viu, îndură-Te
şi miluieşte pe robul Tău (roaba Ta),
Milostive; conteneşte-i boala,
uşurează-i suferinţa şi toată neputinţa,
încetează-i răceala, potoleşte-i
fierbinţeala, tinde mâna Ta cea tare şi-
l (şi o) ridică din patul durerii, precum
oarecând pe fiica lui Iair, şi sănătos
(sănătoasă) îl (o) arată; rugămu-ne
Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte”.   

În concluzie, pentru vinde-
care, omul are nevoie de o credinţă
puternică în Dumnezeu. Fără această
încredere şi predare desăvârşite în
ajutorul Domnului, omul nu se poate
vindeca deplin sufleteşte şi trupeşte.
Efectele medicamentelor şi vinde-
carea depind de voinţa şi credinţa
celui aflat în suferinţă. De asemenea,
răbdarea este cheia care deschide uşa
tămăduirii şi poarta Împărăţiei lui
Dumnezeu.

Preot dr. Cristian Boloş

Rugăciunea Bisericii 
şi practica medicală
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Rally Raid

Trofeul Paul Badea, gata de start
8Prima etapă a Campionatului naţional adună la Satu Mare 20 de echipaje

Astăzi şi mâine, judeţul Satu
Mare  găzduieşte  prima
etapă  a  Campionatului

Naţional de Rally Raid 2015, Tro-
feul Paul Badea.  În  total,  se  vor
parcurge 360 de km, dintre care
230 km de probe speciale, şapte la
număr.

de la principalul organiza-
tor, ovidiu domide, care va şi con-
cura de altfel, am aflat că aproximativ
20 de echipaje se vor afla la startul
competiţiei, la auto şi moto. Piloţii
au sosit din italia, bulgaria, Polonia,
ungaria şi România.  locaţia de
StaRt – SoSiRe a raliului este
centrul vechi al municipiului Satu
Mare, cu secretariat la Hotel aurora.

În această dimineaţă, între
orele 10.00-14.00 vor avea loc
verificările tehnice, iar de la 14.00
este anunţată o conferinţă de presă.
iar startul raliului este programat la
ora 16.00. 

traseul primei zile de con-
curs este încadrat de drumul
naţional care duce la punctul de
frontieră Petea, Pădurea Mare şi
digul Someşului. traseul se închide
circulaţiei publice începând cu ora
15.30, startul primului automobil de

competiţie fiind la ora 16.26.
Circulaţia se deschide la ora 20.30.

iar sâmbătă se va merge de
la ora 9.00, în cadrul etapei a doua,
sosirea participanţilor fiind
programată după ora 16.00. Se va
alerga în zona Codru, cu trei probe
speciale care se vor desfăşura pe dru-

muri forestiere şi pe lângă pădure, în
zona delimitată de localităţile Ho-
morodu de Sus, Chilia, Homorodu
de Jos, Sâi şi Poiana Codrului, iar o
probă specială se va desfăşura pe pla-
toul cuprins între Homorodu de
Sus, Homorodu de Mijloc, viile
Satu Mare, Medişa şi Solduba.

traseul se va închide circulaţiei pub-
lice la ora 9.00, startul primei maşini
fiind programat la ora 10.06. traseul
se deschide circulaţiei la ora 15.00,
iar proba de pe platou se va desfăşura
între orele 14.26 – 16.00.

iar de la 19.00 va fi şi mult
aşteptata festivitate de premiere.

DANIeL ChIOReAN

veste bună primită ieri la sala
voinţa, în ceea ce priveşte boxul
sătmărean. Pentru prima dată în isto-
rie, acest sport cu tradiţie în judeţul
nostru are un candidat la alegerile pen-
tru biroul Federal. În şedinţa
asociaţiei Judeţene de box din 19 mai,
unde au fost prezenţi toţi membrii
afiliaţi s-a discutat despre adunarea
Generală a Federaţiei Române de box
de pe 11 iunie, unde urmează alegeri
pentru biroul Federal şi pentru ocu-
parea celor două posturi de
vicepreşedinţi. iar, cum spuneam, în
premieră, Satu Mare are un candidat
serios, în persoana lui ioan Ghere,
preşedintele CS voinţa. acesta se va

afla pe listele de alegeri ale biroului
Federal, care va număra 12 membri,
iar şansele ca acesta să fie ales sunt de
99%, având în vedere că face echipă cu
Marcel boboc (Rm. vâlcea) şi Mihai
lauruc (Sighet), care vor candida pen-
tru funcţiile de vicepreşedinţi, dar şi cu
adrian diaconu, Gheorghe iancu, sau
ion dezmirean, susţinuţi de actualul
preşedinte al FRb, fostul campion
mondial leonard doroftei. Secretarul
aJb, Florin Mulcuţan, s-a arătat foarte
încântat de acest aspect, totodată fiind
optimist în ceea ce-l priveşte pe posi-
bilul membru al b.F., ioan Ghere. În
altă ordine de idei, de luni până vineri,
între orele 15.00-18.00, cei care doresc

să se iniţieze în tainele boxului se pot
întâlni cu antrenorii titel vârlan de la
CS voinţa şi Mihai Stan de la aS
olimpia Căuaş. de menţionat că nu
se percep taxe.

box
Ioan Ghere, candidat la alegerile Biroului
Federal al FRB

Liga 1
Programul etapei 33
Azi
18:30 Gaz Metan  - Chiajna (digi,
look Plus, dolce)
21:00 Petrolul  -  dinamo (digi,
looktv)
Sâmbătă
16:00 oțelul - u Cluj (digi, look Plus,
dolce)
18:30 viitorul - brașov (digi,
looktv)
21:00 CFR - Rapid (digi, looktv)
Duminică
16:00 Ceahlăul - CSu Craiova (digi,
looktv)
18:30 Pandurii  - CSMS iași (digi,
looktv)
21:00 astra - aSa (digi, looktv)
21:00  Steaua - FC botoșani (digi,
look Plus, dolce)

Spadă
Simona Pop şi Amalia
Tătăran la Rio
la sfârșitul acestei săptămâni, Rio de
Janeiro găzduiește Grand Prix-ul de
spadă seniori. la startul întrecerii se
vor prezenta 163 de sportive, iar
România va fi reprezentată la con-
cursul din brazilia de cinci spada-
sine. Simona Gherman, loredana
dinu, anca Măroiu şi sătmărencele
Simona Pop și amalia tătăran au
plecat joi dimineața spre brazilia,
alături de antrenorul George
epurescu. ana Maria brânză, cea
mai bine clasată spadasină din
România în clasamentul Cupei
Mondiale – locul trei -, nu va partic-
ipa la Grand Prix-ul de la Rio.
Sâmbătă, 23 mai, sunt programate
calificările, iar duminică, 24 mai, vor
avea loc duelurile de pe tabloul prin-
cipal de 64.

Miercuri s-au jucat meciurile
din optimile Cupei României - faza
judeţeană. şi cum îi stă bine
competiţiei, nu au lipsit nici rezultatele
surpriză. echipa de ligă a cincea aS
Ghenci a învins cu 3-2 Someşul oar, iar
voinţa babţa, din liga a iv-a a trecut
de echipa de elită ştiinţa beltiug cu 7-
5.

În rest, echipele cotate mai
bine au reuşit să se impună şi să se cali-
fice în sferturile competiţiei. la dece-
bal, Micula s-a predat în minutul 20,
pentru că a rămas fără suficienţi jucători
în teren pentru ca meciul să poată con-
tinua. Pentru unele formaţii Cupa este
o cheltuială în plus, poate ar fi mai bine
să participe doar echipele care vor să
joace în această competiţie. iată rezul-
tatele:

energia negreşti - Talna Oraşu Nou1-6
Sportul Botiz - viitorul vetiş 3-2
AS Ghenci - Someşul oar 3-2
Voinţa Babţa - ştiinţa beltiug 7-5
turul Micula - Luceafărul Decebal 
1-3 (întrerupt min. 20)
Schwaben Cămin - FC Olimpia II 
1-5
viile Satu Mare - Recolta Dorolţ2-8
Crasna Moftinu Mic - Voinţa Doba
4-6

ieri s-au tras la sorţi şi sfer-
turile Cupei României, care se vor juca
pe 27 mai pe teren neutru:
aS Ghenci - Sportul botiz (teren
Carei)
luceafărul decebal - talna oraşu nou
voinţa babţa - Recolta dorolţ
olimpia ii - voinţa doba.

Daniel C.

CuPa RoMâniei
Oarul, învinsă de AS Ghenci

Patru dintre cei mai reprezenta-
tivi sportivi sătmăreni au avut parte ieri de
o zi extrem de emoţionantă. nu a fost vorba
de vreun duel pe planşă, saltea ori tatami ci
despre absolvirea cu brio a Facultăţii de
educaţie fizică şi sport din cadrul
universităţii de vest vasile Goldiş, filiala
Satu Mare. e vorba de proaspătul campion
naţional la spadă, adrian Szilagyi, de
sportivul anului 2014, judoka, Samel lo-
rand şi de campionii la lupte greco-romane,
norocel barbur şi Claudiu blaga. alături
de ei a fost prof. ionel Păcurariu, directorul
lPS şi decanul Facultăţii de educaţie Fizică
şi Sport din cadrul uvvG.  “era normal să
urmez studiile unei facultăţi de sport. vreau
să rămân în domeniu şi după ce mă voi re-
trage din activitate. a fost o perioadă grea

dar frumoasă căci a trebuit să îmbin şi
performanţa de la scrimă şi să nu neglijez
nici cursurile. Felicitări colegilor de
promoţie şi mulţumiri profesorilor” ne-a
spus spadasinul, adrian Szilagyi.

Chiar dacă abia au terminat fac-

ultatea, Claudiu blaga şi barbur norocel
deja îl ajută la sală pe antrenorul tudor bar-
bul, cei doi fiind deja hotărâţi să păstreze
tradiţia zonei şi să-i calce pe urme „maestru-
lui” barbul şi să-i continue munca în
antrenorat în domeniul luptelor!

FeStivitate
Patru campioni sătmăreni absolvenţi de UVVG
8Judoka Samel lorand, spadasinul adrian Szilagyi şi luptătorii barbur norocel şi
Claudiu blaga la cursul festivPentru CSM Satu Mare

urmează astăzi ultima partidă din
acest sezon al diviziei a la handbal.
elevii lui nicolae istrate joacă de la
ora 18.00, la Reşiţa în faţa liderului
şi singurei echipe cu maxim de
puncte în seria b.

la drept vorbind, scorul
final nici nu prea contează, pentru că
reşiţenii nu pot pierde primul loc, iar
elevii lui nicolae istrate sunt pe locul
doi şi sunt calificaţi la barajul de pro-
movare în liga naţională. 15 puncte
le despart pe cele două combatante,
iar partida de azi va fi arbitrată de o
brigadă din drobeta-turnu Severin
formată din l. Cruceru şi F.
Rădulescu.

delegaţia sătmăreană va
pleca în această dimineaţă spre
Reşiţa, deja cu gândul la barajul de
promovare, din 5-7 iunie. de la du-
elurile de la baraj vor lipsi udriştioiu,
care are programată nunta şi Janos
olah, cel care a refuzat să semneze
actul adiţional de prelungire cu două
săptămâni a contractului. Motivul
este acela că olah doreşte să continue
la Satu Mare încă un sezon, dar
CSM-ul nu îi poate oferi un nou
contract. asta pentru că anul trecut
s-a introdus directiva cu privire la
faptul că în liga a doua de handbal
jucătorii străini nu mai au voie să
evolueze.

D. Chiorean

Handbal: HC Reşiţa - CSM Satu MaRe,
azi oRa 18.00

Ultimul meci al sezonului



ANUNŢURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare anunta publicul interesat ca PUZ-Zona
de locuit (lotizare) extravilan comuna Pau-
lesti, judetul Satu Mare, CF 102636,
nr.cad.209/13, titulari Soldubanu Tudor Sol-
duban Razvan, nu  necesita evaluare de
mediu, urmand a fi supus procedurii de adop-
tare fara aviz de mediu. Observatiile si co-
mentarile publicului interesat privind decizia
etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia
pentru Protectia Mediului Satu Mare str.Mir-
cea cel Batran nr.8/B,cod 440012,fax
0261.733500,e-mail in zilele de luni-joi intre
orele 8-16, vineri intre 8-14, in termen de 10
zile calendaristice de la aparitia anuntului.
Decizia motivata poate fi consultata la urma-
toarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro
l Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare anunta publicul interesat ca Planul de
Urbanism- “ PUZ-zona de locuit-locuinte cu
1-2 apartamente in municipiul Satu Mare,
str.Toamnei nr. 33”, titular SC  C&G ASSET
ARCHITECTURE  SRL, nu  necesita eva-
luare de mediu, urmand a fi supus procedurii
de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile
si comentarile publicului interesat privind de-
cizia etapei de incadrare se trimit in scris la
Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare
str.Mircea cel Batran nr.8/B,cod 440012,fax
0261.733500,e-mail in zilele de luni-joi intre
orele 8-16,vineri intre 8-14,in termen de 10
zile calendaristice de la aparitia anuntului.De-
cizia motivata poate fi consultata pe site-ul
APM Satu Mare http://apmsm.anpm.ro
l Comuna Certeze cu sediul in localitatea
Certeze, str.Principala, nr.285, jud.Satu Mare,
titular al proiectului: Drum de acces la statia
de epurare in comuna Certeze, jud.Satu Mare,
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de  catre APM Satu Mare
in cadrul procedurilor de evaluare asupra
mediului pentru proiectul: Drum de acces la
statia de epurare in comuna Certeze, jud.Satu
Mare, propus a fi amplasat in Comuna
Certeze, satul Certeze, judetul Satu Mare.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si mo-
tivele care o fundamenteaza pot fi consultate
la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Ba-
tran, nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-
16.30, vineri, intre orele 8-14.00. precum si la
urmatoarea adresa de internet
http.//apmsm.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la proiec-
tul deciziei de incadrare in teremen de 5 zile
de la data prezentului anunt.

OFERTE DE SERVICIU  

l Scoala Gimnaziala „ Constantin Bran-
coveanu” angajeaza ingrijitor.Tel:
0261.712528 
l Angajam tanar absolvent in domeniul
electronic, cunostinta limba engleza obliga-
torie, pe post de electrician auto, fara expe-
rienta. Telefon 0756060779
l Angajez barmana, zona Carpati cu sau
fara experienta. Tel 0746165752
l Sc Centrum Srl ofera locuri de munca in
Germania la ingrijire batrani.Se cauta persoane
care vorbesc limba germana la nivel conversa-
tional;experienta reprezinta un avantaj.Se ofera
conditii legale de munca,cazare,masa si salarii
atractive.NU PERCEPEM COMI-
SIOANE!!! Detalii la de luni-vineri:9-16,la te-
lefoanele:0733978859; 0733978860
l Locuri de munca Grecia - cameriste
hotel, ospatare, bucatarese, ingrijire batrani.
Tel. 0743692891
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pen-
tru salon. 0744126848

CERERI DE SERVICIU

l Amenajari exterioare, gradinarit. Tel
0754679354

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

MATRIMONIALE

l Pensionara, caud domn pentru relatie se-
rioasa. Te 0757645413
l Caut domn serios in varsta de pana la 60
de ani. 0771316324
l Barbat 54 de ani,caut partenera de viata
0753.825.165 
l Doamna de 72 de ani fara copii caut par-
tener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, că-
sătorie. 0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de sap-
tamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon
(non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania
la destinaţie. Execut tractări în şi din străină-
tate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5
t, în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel.
0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in
varsta. tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi negociabile,
in orice tip de teren. Informatii tele-
fon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, majo-
rate la pret corect. Bonusuri masina de facut bule
de sapun, fotografii magnetice. 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, cu-
răţire unitate, instalare programe office etc.
La nevoie-deplasare la domiciliu. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice.  0743-612415.

l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. 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. Tele-
fon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV, Hi8 pe
DVD. Experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ul-
timul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. 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 avan-
tajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negocia-
bile. Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare in-
ternet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vand teren 24 ari la intrare in Lazuri
0745476469
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT, in La-
zuri, pret 10.000 euro. Tel 0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m
cu anexe, aproape de Satu Mare. Pret nego-
ciabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu docu-
mentatie si autorizatie de constructie, mediu,
pompieri, pentru o fabrica de procesare a le-
gumelor si fructelor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan 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 
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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.

Firma de mentenanta angajeaza: electrician
instalator intretinere cladiri de birouri si spa-
tii comercial. Atestatele constituie avantaj.
CV-uri la ovidiu.put@bk-simacek.ro, tel
0749271969

Angajam in atelier confectii metalice laca-
tusi si ajutor lacatusi. Tel 0745589562 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

Angajam ajutor cofetar-
patiser si vanzatoare.
Telefon: 0261722000

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. 0753.137.060  



Gazeta de Nord-VestMica publicitate13/ Vineri, 22 mai 2015

Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canali-
zare energie electrică, etc.), si teren aferent
15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie , ateliere , depozite , sopron
, etc ) cu  suprafata construita  totala de
2.563 mp si teren aferent pe Str. Careiului
nr 160 la pretul de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere
, depozite , sopron , etc) cu suprafata to-
tala construita de 1.652 mp si teren aferent
in localitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 142.764 euro

Case si Apartamente

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

Terenuri

Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati aproxima-
tiv la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,  cur-
rent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis,
in vecinatate de centrul logistic AQUILA,
judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul
Careiului in imediata apropiere de Com-
plex Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MA-
GIRUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA 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 directie

2.761,00
Diferite piese, stoc

7.468,35

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC MEDIA SAT SRL

Laptop 247.10 lei
Calculator248.00 lei
Calculator183.60 lei
Calculator211.20 lei
Calculator283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator433.90 lei
Calculator315.80 lei
Calculator276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator206.00 lei
Mobilier 458.00 lei
Chevrolet aveo 5,816.30 lei
Opel astra 7,098.00 lei

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret
4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret
3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data
de 22.05.2015 SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC
CLARION PROD SRL 09.00 am,  SC
LORD LAND SRL  09.30 am, S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 10:00
a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30
a.m., , SC 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 cali-
tate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei SC
PANNATEK SRL in data de 22.05.2015
ora 11:00 lista bunurilor mobile si im-
obile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar
scoate la vanzare prin licitatie publica bu-
nurile debitoarei: Autotractor marca Volvo
3 bucati, prêt de pornire 12.900 euro, Semi-
remorca Krone 1 bucata prêt de pornire
4.900 euro, , licitatia se va organiza in data
de 22.05.2015  la ora 9:00 am, si va avea loc
in localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu
Mare

De vanzare! Apartament situat
in Cart Solidaritatii(langa Biserica de la in-
trare in cartier), aleea Mircesti, 3 camere,
decomandat, finisat, suprafata utila 80 mp,
et.4, blocul are acoperis tip casa, parcare. Tel
inf. 0740.235.728

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

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

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

l Vand 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 Careiu-
lui 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 parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa
mica de vacanta. Terenul are 25m front. Pret
18.000 euro negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari,
parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic, su-
prafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan
10 ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret
5100 euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret
16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada
Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan 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.

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15 str.
Oituz, preţ 19.500 euro.Tel. 0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai,
et.4, acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro.
tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15,
et.2, semidecomandat, suprafata 50MP, pret
18.000 euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, balcon
inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in apro-
piere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din ca-
ramida, pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro. 0788-
728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă, etaj
I, geamuri termopan, finisat. 0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral,
etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000
euro. Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă
de 55 mp, et.4. 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
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15,
et. 2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală,
la 5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean,
accept şi Programul “Prima Casă”, fără inter-
mediari. Informaţii telefon 0757-349690,
toată ziua.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi 2,uti-
lat.Preţ negociabil,merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro
15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala
si gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-
dul Muncii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal
Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro 17
etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3
camere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol,
gradina 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
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Tele-
fon: 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

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Car-
pati 2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial mobilat,termopane,cen-
trala proprie,usa antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea
Traian, nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Ti-
misoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa in curte comuna pe strada Iuliu
Maniu, pret 38.000 euro. Tel 0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari central,
bună si pentru constructie. 0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000
euro, negociabil. 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt
negociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, te-
lefon 0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp
pe str. Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau
0748.108.881  

l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri
si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro negocia-
bil negociabil sau jumatate din proprietate
41.500 euro negociabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie
utilate,curte si gradina cu vie si pomi fructiferi
.Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie,
neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-
685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două
solarii - 900 mp, acoperit. Telefon 0745-
855032

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, eta-
jul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV,
renovat complet, mute dotari in Carei,
17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp apa+
gaz+ baie in Carei. Telefon: 0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari
teren in Carei, 24.000 euro, neg. Telefon:
0746476885
l Vand apartament 2 camere decoman-
date, 37 mp, et. IV, renovat complet cu multe
inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa compusa din 3 camere,bu-
catarie,hol,camara,bucatarie de vara cu ca-
mara,grajd,gradina,suprafata 32 ari situata in
comuna Terebesti,zona linistita,mai vand mo-
bila vache compusa din dulap,pat dublu,scrin
si lada lunga,deasemenea si o moara de van-
turat.Tel 0720.177.400 
l Vand casa, situata la intrarea in Lazuri pe
partea stanga, in cartierul nou de case,
constructie 2008, stare excelenta; parter com-
pus din living 42 mp, bucatarie 20 mp, baie
6mp, hol plus casa scarii 15 mp, terasa 15 mp;
mansarda compusa din dormitor 26 mp, dor-
mitor 15 mp, dormitor 12 mp, baie 9 mp, hol
7 mp, balcon 3 mp, garaj, 3 mp; garaj 24 mp,
depozit 16 mp; finisaje excelente; teren 960
mp; alimentare cu apa si energie electrica ra-
cordate la retea, incalzire centrala termica
proprie cu peleti. Merita vazuta si cumparata.
Pret 105.000 euro, negociabil. Informatii la
telefon 0744450137
l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata
pe o gradina in mijlovul satului cu livada. Pre-
tul mai ieftin cu 30-40%. Tel 0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare, pret
negociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel
0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis 4900mp
pe strada Satmarel 300m stanga de la drumul
Careiului 14500 euro neg.Tel: 0751.750.481
l Vand loc de casa in Viile Satu Mare. Tel
0753809700
l Vand loc casa in Halmeu, 28 de arii cu
1000 euro aria. 0742481793
l Vand casa in Ungaria  Csenger cu 3 ca-
mere ,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.

Vand apartament 3 camere - in asociatie-
str. George Calinescu, nr. 5, tel.
0745935933

Vand apartament 3 camere -bloc nou-str.
Tudor Vladimirescu, nr. 9, et. II, tel.
0754037818

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

Vand apartament 2 camere- finisat-
str.Horea, nr. 8, et. III. Telefon
0724454745. 



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. Telefon:
0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul
Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Dacia 1310,pentru
Rabla.Tel:0261715908  
l Vand camionete Iveco si Ford bascule si
platforme fixe,3500 kg, 3-6
locuri.Tel:0744.897.711 
l Vand Touran 1,9 TDI 2004 Germania
4250 Euro,Passat 1,9 TDI 2000 . 0748.284664 
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.Recent
adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7 Diesel,Ford
Focus benzina  1,8 neimatriculate Tel
0748.796.701  
l Vand Land Rover Freelander, 4 x 4 , diesel,
an 1999, recent adus in tara. Tel 0773.835.662
l Vand Vw Golf 4, an 2001, benzina, Euro
4, clima, recent adus in tara, carte service. Tel
0773.835.662
l Vand Ford Transit Connect, an 2004,
Diesel, Utilitara, recent adusa in tara. Tel
0773.835.662
l Vand Vw Polo, an 2001, benzina, euro4,
1400 cmc, climatronic, carte service, recent
adus in tara. Tel.0773.835.662
l Vand Audi A 5 2010 sportack 89.000km,
motor 2.0 TDI Tel: 0747.108.842  
l Vand Opel Cadet, motor DIESEL, capac-
itate 1600cmc, in buna stare de functionare, sau
piese de schimb, pret 600 de euro. Informatii
telefon.0745048241, 0752029511
l Vand Renault megan cabrio motor 2L
benzina an fabricatie 2004 Pret 3900 euro Tel :
0742.763.592 
l Vand Ford Galaxy diesel, recent adus în
ţară, climatronic etc.Tel. 0744.792.284  

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dezmembrez
Dacia, electromotor, alternator, capota, bara,
etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand telefon Iphone 5, functioneaza per-
fect. pret 1000 de lei. 0746402913
l Vand Jante aliaj, Audi, Mercedes,
Ford,Logan,Polo,Passat,Opel Tel
0748.796.701  
l Vand Frigider si congelator. 0745390764
l Vand fan varsat.Tel : 0261.870.918 
l Vand aparat foto Nikon D90, Nikon D60,
camera video profesionala Panasonic AG-AC
8, Panasonic MDH1, lampi, acumulatori, bli-
turi, 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 electrica cu
cuptor 200 lei si 2 buc tablou Gobler
50lei/buc.Tel 0733.729.997 
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. Te-
lefon. 0740605216
l Vand convector cu horn.Tel. 0747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din
esenta tare pret 15 lei/sac.Tel. 0744.927.132
l De vânzare mobilă import Germania, su-
fragerii, bucatării, mese, scaune preţ avantajos.
Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  frigder Arctic şi congelator. Tel:
0745.390.769 şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu. Tel: 0361.805.409
sau 0748.922.050 
l Vand calorifere din otel aproape noi. Tel:
0748.789.890 
l Vand carucior de copii, nou si gard de tres-
tie. 0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensibila
cu 4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca Jim-
bolia 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, sema-
natori, anvelope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare In-
ternational, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug + se-
manatoare paioase 15 randuri toate in stare
buna de functionare. Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Te-
lefon: 0757424405.          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l 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 uti-
lat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc
nou, semi-mobilat, ultracentral, pret 150
euro/luna, tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioara,asociatie. Tel. 0742.700.379 sau
0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe str.Ca-
reiului, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-
700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + inter-
net. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962

CUMPĂRĂRI
l Cumpar pene noi si
vechi.Tel:0754.525.199  
l Cumpar masini pentru programul rabla,
asigur radierea masinii, rog seriozitate. Tel
0740968675
l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau orna-
mente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.

CITATII

l Papp Andrei Gavril cu ultimul domiciliu cu-
noscut în satul Nisipeni, comuna Lazuri nr.218,
jud. Satu Mare este chemat la Tribunalul Mara-
mures din B-dul Republicii  nr. 2A, Baia Mare,
complet ncpc complet specializat falimente nr.13,
Sala 76 comercial, în ziua de 11.06.2015 ora 11:00
în calitate de pârât în proces cu Insolventa SM
SPRL lichidator judiciar al SC Microconstruct
Marinstal SRL, în calitate de reclamant pentru ce-
rerea de angajare a răspunderii conform art. 138
din Legea 85/2006, obiectul dosarului nr.
627/100/20014/a1, cu mentiunea de a se pre-
zenta ”personal la interogatoriu”.

INFORMARI

l Anunt privind consultarea asupra propune-
rilor preliminare, Zona de Locuit-locuinte cu 1-2
apartamente. Satu Mare, str.Toamnei, nr.33
Initiator/beneficiar: SC C&G Asset Architecture
SRL 
Elaborator: Bia Varga Ludovic, Satu Mare
Publicul este invitat sa transmita observatii si pro-
puneri referitoare la documentatia de mai sus dis-
ponibila in perioada, 22.05.2015-16.06.2015
dupa cum urmeaza: 
-afisata la sediul Primariei la adresa: Satu Mare, P-
ta 25 Octombrie, nr.1, Centrul de Informare pen-
tru Cetateni intre orele 09.00-15.00
-disponibila pe pagina de internet a primariei la
adresa: www.satu-mare.ro
-afisata in sinteza pe panou in zona de amplasament
Publicul este invitat sa participe la prezentarea si
dezbaterea propunerilor planului astfel: Dezbatere
publica la sediul Primariei Satu Mare, P-ta 25 Oc-
tombrie, nr.1, sala de sedinte, in data de
15.06.2015, ora 12.00
Comentariile, observatiile si propunerile referi-
toare la propunerile preliminare ale planului pot
fi transmise incepand cu data afisarii pana in data
de 15.06.2015 prin:
-scrisori depuse la registratura autoritatii intre orele
09-15
-comentarii pe pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro
-scrisori transmise prin posta pe adresa primariei (cu
data de trimitere in termenul limita indicat)
Observatiile vor fi transmise catre Centrul de Infor-
mare pentru Cetateni pe adresa: Primaria Satu Mare,
P-ta 25 Octombrie nr.1, telefon 0261.807.555, e-mail
consultarepublica@satu-mare.ro
Raspunsul la observatii va fi pus la dispozitia pu-
blicului pana in data de 01.07.2015 prin:
-afisare la sediul primariei
-publicare pe pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro
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Vand rulota 7m dotata cu toate utilitatile,
pret 6000 euro negociabil. 0722612033

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

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

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

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 64.711 euro 
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 319.980 lei
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 30.000
euro 

Apartamente :

Apartament nr.17, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament nr.18, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament nr.19, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 35 mp, s.u. de 28,55 mp,–
14.500 euro + TVA 5%
Apartament nr.20, str. Corvinilor, nr. 5,
mansarda, având s.c. de 35 mp, s.u. de 28,55 mp
– 14.500 euro + TVA 5%
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 35.114 euro +
TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 34.315 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 17.238 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 17.153 euro +
TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 24.300 euro + TVA
Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr.
9 – 18.630 euro 

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 66.181 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 50.643 lei
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 20.948
euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.
Grigore Ureche, nr. 53 – 10.300 euro + TVA
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.422 euro
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 1.838 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială
P + extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate
- 3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.295.000 euro + TVA
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 1.119.200 lei
+ TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în
suprafață utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) şi clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negreşti Oaş, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare-
69.800 euro
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
aferent 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 – 161.340 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/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 134.497 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 68.300 euro +TVA

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
35.624 euro + TVA 
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in

suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progre-
sului, nr. 26 – 27.900 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 – 1.134 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 marfa format din imbracaminte ( rochii
- 11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc
si second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek
SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbra-
caminte si incaltaminte) proprietatea Clarisa
Com SRL – 2.341 euro + TVA
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa format din piese auto
Aro, Dacia, Cielo, Oltcit ) proprietatea Autosim
- 3.874 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Energy
Cosm SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( 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 ) propri-
etatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bem-
com Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( 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 )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd Bunuri mobile ( laptop, mobilier,
imprimanta, scanner ) proprietatea Global Job
Experience SRL

Vând 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.

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 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 – Progam pentru copii: „Carlos
Omida”, ep. 4
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Transmisie în direct „Fabricat în
Satu Mare – workshop „Identitate
comercială şi branding”
13:30 – Transmisie în direct „Fabricat în
Satu Mare – workshop „Lanţul alimentar
scurt şi GAL-urile sătmărene”
14:30 – Transmisie în direct „Fabricat în
Satu Mare – workshop „Relaţia dintre
mediul de afaceri şi mediul universitar
tehnic”
15:00 – Transmisie în direct „Fabricat în
Satu Mare – workshop „Digitizarea
economiei – a patra revoluţie industrială”

16:30 – Transmisie în direct „Fabricat în
Satu Mare – workshop „Best practice
învăţământul dual”
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:10 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian
22:00 – Oameni şi Fapte (reluare)
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic: „Când vine
dimineaţa”
02:30 – Film documentar: „Veebrele de
piatra ale tâpuriturii”
03:00 – Caleidoscop din Oaş (reluare)
04:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian (reluare)
06:00 – Documentar: „Mai mult decât un
miracol”
06:30 – Film serial: „Teatrul de pe strada 7”,
ep. 22

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Tezaur folcloric
10:00 Exclusiv în
România 10:50

Teleshopping 11:30 Împreună 12:20
FILLER 12:25 Vorbeşte corect!
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Adevăruri despre
trecut 13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 14:55 Clubul celor
care muncesc în România 15:00
Teleshopping 15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României 16:55
Opinii fiscale 17:00 Maşini, teste şi
verdicte 17:30 Prin Ţara Zânelor
18:00 În culisele energiei 18:30
Clubul celor care muncesc în
România 18:35 FILLER 18:40
Împreună 19:35 Vorbeşte corect!
19:45 Sport19:59 Telejurnal 20:55
Clubul celor care muncesc în
România 21:00 Agenda Eurovision
2015 21:20 O dată’n viaţă 22:30 O
dată’n viaţă 23:45 Anchetele
comisarului Antonescu 00:10 Lecţii
de zbor 02:00 Zon@ 02:25 Sport

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

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

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 Stăpânii
străzilor 23:00 Cursa terorii 01:00
Străini printre noi 03:00 Hercule
03:45 Acces direct

07:15 Dosarele DNA
08:20 Mondenii
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea

găteşte mai bine 11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii 12:10 Revendicarea
13:20 Teleshopping 13:50 Playtech
14:30 Teleshopping 15:00 Râzi şi
câştigi 16:00 Trăsniţi din NATO
16:30 Focus 17:00 Mama mea
găteşte mai bine 18:00 Focus 19:30
Cireaşa de pe tort 20:30 Prin cenuşa
imperiului 23:00 Trăsniţi din NATO
00:00 Mama mea găteşte mai bine
01:00 Adevăruri ascunse 02:00 Apel
de urgenţă 03:00 Trăsniţi din NATO

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

vreau lângă mine 16:45 Teo Show
18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal
D 20:00 Dila 22:30 D-Paparazzi
23:30 Noră pentru Leana 00:30
Ştirile Kanal D 01:45 Trădarea 03:45
WOWBiz

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

10:30 Puterea destinului 11:30 Los
Miserables 14:00 Tânăr şi Neliniştit
15:00 Inger salbatic 16:00 Inger
salbatic 17:00 Las Bravo 18:00
Trandafirul negru 19:00 Puterea
destinului 20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables 22:00 Dragoste
de viaţă 23:00 Terra Nostra 00:00
Iubire ca în filme 01:00 Doctorul
casei 02:00 Acasă la români 03:00
Iubire ca în filme

07:55 Estetica
Premium by
Andreea Berecleanu
08:00 Carmelo şi
LaLa: Viaţa de

vedetă 09:15 Sue Thomas 10:15
Oameni frumosi 11:30 Hot in

Cleveland 12:00 Medici în Santa
Monica 14:00 Prodanca si Reghe:
Relatii internationale 14:55 Estetica
Premium by Andreea Berecleanu
15:00 Păcatele inimii 16:00 Legea
pământului 17:00 Jocul dragostei
18:30 Curaj de mamă 20:00 Legea
pământului 21:00 Păcatele inimii
22:00 La limita disperării 00:00
Podul 01:00 Medici în Santa Monica
02:00 Povestea unei trădări

07:20 Philomena
09:00 Ea 11:05
Blue Jasmine 12:45
Anna Nicole 14:15

Wall-E 15:55 Naufragiaţi în Laguna
Albastră 17:25 Filme şi vedete 17:55
Ea 20:00 Poveşti de groază 21:00
Umbre 21:45 Nicio faptă bună 23:10
Un ştirist legendar 2 01:40 Corbul
03:30 Traficanții 05:15 The Jinx:
Viața şi crimele lui Robert Durst
06:00 Înainte de apus

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 Ora exactă în sport
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora exactă
în sport 17:00 Ştiri Sport.ro 18:00
Ştiri Sport.ro 18:30 Ora exactă în
sport 19:00 Marea Ţăcăneală 21:00
Ştiri Sport.ro 21:10 Fight Night:
''BanKOuri cu olteni'' 23:00
Wrestling RAW 01:00 Ora exactă
în sport

09:30 Tenis 10:30
Ciclism 12:15 Tenis
12:30 Tenis 13:00
Tenis 14:45 Ciclism
15:15 Ciclism 15:30

Ciclism 18:30 Ciclism 18:45 Tenis
19:45 Tenis 20:00 Fotbal 22:00
Tenis 23:00 Ciclism 00:00 Fotbal
01:15 Tenis 01:30 Cel mai
puternic om

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 Exces de putere
23:00 În Premieră 01:00 Sinteza zilei
02:00 Sinteza zilei 03:00 Subiectiv
04:00 La Ordinea Zilei

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

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

07:40 Joaca de-a
supravieţuirea 08:35
Executorul 09:05
Cum se fabrică ?

09:35 Cum se fabrică diverse lucruri?
10:00 Comoara din container 10:30
Războiul depozitelor – Canada
11:00 Maşini pe alese 12:00 Goana
după aur 13:00 Un oraş la capătul
pământului 14:00 Rebeli pe lacul
înghețat 15:00 Ce se ascunde în
magazie? 15:30 Ce se ascunde în
magazie? 16:00 Vânătorii de licitaţii
16:30 Războiul depozitelor –
Canada 17:00 Executorul 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 Efectul
Carbonaro 20:30 Efectul Carbonaro
21:00 Şanse de supraviețuire 22:00
Bear Grylls 22:30 Bear Grylls 23:00
Haos în direct 23:30 Haos în direct
00:00 Maşini nervoase 
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Cu toate că întîmpinaţi

dificultăţi, reuşiţi să finalizaţi o lu-
crare importantă, în care aţi investit
mult timp şi bani. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Este o zi favorabilă aface-
rilor şi aveti ocazia să finalizaţi lu-
crări începute cu mai mult timp în
urmă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Munca depusă în ultima
perioadă începe să dea roade pe
plan financiar şi duce şi la îmbună-
tăţirea relaţiilor cu partenerii de afa-
ceri. 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu  vă mai gîndiţi la chel-
tuielile pe care le presupune excur-
sia! Meritaţi să vă relaxaţi şi aveţi
nevoie de odihnă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi idei bune, care me-
rită să fie puse în practică. Pentru a
realiza ceea ce v-aţi propus, trebuie
să depuneţi eforturi susţinute şi să
acceptaţi ajutorul prietenilor.
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

Relaţiile cu persoana iu-
bită sînt excelente şi aveţi mari şanse
de reuşită în tot ce v-aţi propus să
faceţi împreună. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Aveţi capacitatea de a vă
adapta cu uşurinţă unor situaţii noi
şi să luaţi rapid decizii inspirate. Ar
fi bine să acordaţi mai multă atenţie
partenerului de viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi ocazia să vă dovediţi
talentul şi creativitatea. Petreceţi
alături de partenerul de viaţă şi de
persoanele mai tinere din familie. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

S-ar putea să aveţi parte de
o zi dificilă, cu numeroase pro-
bleme de rezolvat la locul de muncă
şi acasă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Relaţiile cu partenerii de
afaceri sînt favorizate. În partea a
doua a zilei, intraţi în legatură cu
persoane importante. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Puteţi investi cu încredere
în afaceri, pentru că parcurgeţi o pe-
rioadă favorabilă, în care faceţi ale-
geri inspirate. Puteţi rezolva
probleme financiare foarte dificile. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

După o perioadă de deza-
măgiri pe plan sentimental şi în re-
laţiile sociale, puteţi spune că
ghinionul s-a terminat pentru
dumneavoastră.

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - Românii au talent - 
Sezonul 5
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Pasionații mersului pe
două roți se străduiesc să își cumpere
biciclete de marcă pentru care plă-
tesc prețuri considerabile. “Bijute-
riile” pe două roți îi atrag ca un
magnet pe hoții care pun mâna
rapid pe bicicletele lăsate nesupra-
vegheate de proprietari. Fenomenul
nu e de azi, de ieri. Lunar, zeci de ti-
neri reclamă furtul bicicletelor.

Reacția imediată este cel mai efi-
cient lucru pentru a-ți recupera
obiectul pierdut. Mulți se gândesc
să reclame furtul la Poliție, însă de
puține ori deznodământul este unul
fericit. De cele mai multe ori, hoțul
reușește în scurt timp să vândă bici-
cleta unui client care nu știe că se
pricopsește cu un obiect furat și ast-
fel bicicleta își pierde urma.

Biciclete tot mai vânate

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 40%  șanse de precipitaţii

Maxima: 26°C         Minima: 13°C

Umiditate: 77%
a
a

a

eUrO 4,4463

USD 3,9872

100 Forinţi 1,4515

animalele de companie, luate
la control de poliţia Locală
8 Din cauza plângerilor tot mai multe ale cetăţenilor, Poliţia Locală
a fost chemată să facă ordine pe străzi

Primăria Satu Mare a luat la
ochi proprietarii de ani-
male de companie care nu

strâng mizeria după patrupede.
Primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, a spus că va
comunica Poliţiei Locale să îşi
înmulţească acţiunile pe această
linie. 

Având în vedere
numeroasele sesizări venite din
partea mai multor cetăţeni ai mu-

nicipiului Satu Mare referitoare la
faptul că proprietarii, deţinătorii
sau însoţitorii animalelor de com-
panie nu curăţă locurile unde aces-
tea îşi satisfac necesităţile
fiziologice, Poliţia Locală Satu
Mare îi avertizează pe cetăţenii în
cauză. “În conformitate cu preved-
erile art. 71 din H.C.L. nr.
33/2011 privind stabilirea şi
sancţionarea faptelor care consti-
tuie contravenţii în domeniul edil-
itar-gospodăresc, ordinii,
curăţeniei şi igienei publice, a
circulaţiei rutiere în municipiul
Satu Mare, „Proprietarii,

deţinătorii şi însoţitorii ani-
malelor de companie sunt obligaţi
să cureţe locurile unde acestea şi-
au satisfăcut necesităţile fiziolog-
ice cu mijloace specifice proprii
(pungi sau mănuşi P.V.C. s.a.).
Nerespectarea acestei obligaţii  se
sancţionează cu amendă de la 100
la 300 lei”, se arată în poziţia
Poliţiei Locale. 

În acest sens se întreprind
acţiuni zilnice pe această temă, iar
persoanele care sunt depistate că
nu curăţă sau nu deţin mijloace
specifice de curăţenie vor fi
sancţionate contravenţional.  

Ieri, în jurul orei 12.30 poliţiştii
de investigaţii criminale sătmăreni au fost
sesizaţi prin SNUAU 112, de către Ioan
T. despre faptul că i-a fost distrusă luneta
autoturismului. În urma verificărilor
efectuate s-a stabilit că pe fondul unor
discuţii contradictorii, Vasile D. ar fi lovit
cu pumnul luneta autoturismului marca
Skoda, care aparţinea reclamantului,
distrugând-o. Oamenii legii efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de distrugere.

Robert Marcus

Un bărbat a
distrus luneta
unui autoturism

A furat, dar a fost prins

NEMULŢUMIRE. Cetăţenii au sesizat dezinteresul unor proprietari de animale

Ciprian Bâtea

Poliţiștii de investigaţii cri-
minale sătmăreni au identificat în
cursul zilei de ieri un tânăr, în vârstă
de 16 ani, bănuit de comiterea unei
infracţiuni de furt la data de 19 mai
2015. Din investigaţiile efectuate a
rezultat faptul că, în dimineaţa zilei
de marţi,  adolescentul ar fi profitat
de portierele neasigurate, ar fi pă-
truns în cabina autoutilitarei marca

Ford Tranzit, care era parcată pe bu-
levardul Sănătăţii, iar din interior ar
fi sustras un telefon mobil marca
Samsung Galaxy S2, cauzând un pre-
judiciu de 500 lei. Prejudiciul a fost
recuperat și predat proprietarului. S-
a întocmit dosar penal și se efec-
tuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de furt.

Robert Marcus

ANUNŢ

Prin prezenta, invităm producătorii din județul
Satu Mare care doresc să-și prezinte/să-și promoveze
produsele fabricate, cu ocazia evenimentului „Zilele
Județului” organizat în perioada 26-28 iunie 2015, să-
și depună intenția de participare la eveniment până la
data de 25 mai 2015 la Registratura Consiliului
Județean Satu Mare.
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