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Circulaţie restric-
ţionată pe Podul

Decebal

Mircea Govor aduce „Politica
sătmăreană” la Nord Vest TV

pag.  5

Două din trei magazine de
cosmetice nu respectă legea

Sabia celtică de la Pişcolt - o piesă
de patrimoniu 

Colecţia Muzeului
Judeţean Satu Mare conţine câteva
obiecte care deşi par la prima vedere
obiecte banale, din categoria unor
„fosile muzeale”, aceste obiecte au o
mare încărcătură istorică, „ascunsă”
privitorului neavizat. Uneori
potenţialul acestor piese are o putere
evocatoare nu doar pentru istoria
regiunii noastre, ci chiar şi pentru is-
toria umanităţii. Un astfel de obiect
este o spadă celtică ce se află în depoz-
itul Muzeului din Carei. Cu o istorie
descoperită prin cercetările unor

savanţi şi a unor restauratori pasionaţi,
povestea acestei spade a fost ascunsă
iniţial în interiorul piesei, iar apoi a
rămas „îngropată” între filele unor
lucrări de specialitate, obiectul
rămânând opac şi anost în faţa per-
soanei ce s-ar învrednici să îl privească.

Spada provine din mormân-
tul nr. 40 al necropolei din Pişcolt
situată pe duna de nisip ce poate fi
zărită de pe şoseaua Carei-Oradea,
lângă ruinele fostului CAP din locali-
tate. 
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Înfrângere cu Cigand în BASA CUP
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Şcoala
Postliceală

Vasile GoldiŞ
satu Mare
Departamentul

învăţământ preuni-
versitar

anunţă că perioada de înscriere este din
01.06 - 14.09.2016 pentru anul I

2016/2017 specializările 

asistent Medical Generalist

asistent Medical de farMacie
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clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Vineri, 8 iulie 2016
ziua 190 a anului

Un om este nefericit pentru că
nu ştie că este fericit, acesta este
singurul motiv. 

(Feodor Dostoievski 
în Demonii)

Soarele răsare la 5 şi 38 minute,
apune la 21 şi 28 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. M. Mc. Procopie şi
Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf.
Mc. Epictet şi Astion (Post)
Romano – catolic - Ss. Aquila şi
Priscilla, soţi m.
Greco – catolic - Sf. m. Procopie.

1497 - Vasco da Gama începe
prima călătorie pe mare din Eu-
ropa spre India, înconjurând
Africa.

OPINIE DE GAZETAR

VOICU D. RUSU

51,9% este procentul de
voturi pentru ieșirea din UE, în-
registrat la referendumul din
Marea Britanie. Fără să fie
covârșitor, este, din păcate, sufi-
cient pentru ca ideea de Uniune
Europeană să iasă compromisă
post-Brexit. 

observatori politici
importanți se așteaptă ca liderii
europeni să facă presiuni pentru
a invoca Articolul 50 din
Tratatul de la Lisabona, care
face referire la ieșirea unei țări
din UE. Ei nu doresc o
tărăgănare a negocierilor cu
Londra. Însă oficialii britanici
au anunțat că nu vor evoca Arti-
colul 50 până când nu vor avea
loc negocieri cu UE, care ar

putea dura ani. Astfel, Articolul
50 devine atuul Londrei, pe care
este hotărâtă să-l joace abil. Ac-
tivarea articolului dă startul
unei perioade de „acomodare”
de doi ani. Abia după aceea
toate tratatele dintre Londra și
Bruxelles devin „caduce” . Deci,
viitorul guvern britanic nu are
motive să se grăbească.

Pe de altă parte, anul
2017 va fi crucial pentru
construcția europeană. Alegeri
generale au loc în olanda în mar-
tie, în Franța în aprilie și mai, și în
Germania în toamnă. Dacă o
Mare Britanie independentă se va
dovedi un succes, fisurile din
zidurile UE se vor adânci pericu-
los. Iar faptul că Cehia este a doua

țară care vrea să iasă din Uniunea
Europeană complică și mai mult
lucrurile din acest punct de vedere. 

În sfârșit, se impune
menționat că la negocierile
condițiilor de ieșire a Marii Bri-
tanii din UE vor participa toți
cei 27 de membri, iar condițiile
trebuie aprobate în fiecare par-
lament național în parte. Prin
participarea la negocieri, Româ-
nia  are ocazia să impună Marii
Britanii condiții decente pentru
cetățenii săi sau termeni favora-
bili la intrarea în Marea Bri-
tanie. De asemenea, prin
negocieri bilaterale, se poate
spera la relații economice bilat-
erale mai eficiente decât în
prezent. 

Efecte post-Brexit

recoManDărI  norD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. o emisiune în care şi
tu poți participa alături de
invitații noștri la dezbaterea celor
mai importante subiecte ale zilei.
Realizator: Prof. Teodor Curpaş.

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
UBB ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ SATU MARE

Lect. universitar oCTAVIAN
APAN ne va oferi în emisiunea
INCURSIUNE ÎN CoTID-
IAN, din această seară, de la ora
20.45, informații despre UNI-
VERSITATEA BABEȘ-
BoLYAI CLUJ - ExTENSIA
SATU MARE. De asemenea,
absolvenții de liceu vor afla foarte
multe lucruri despre viața
universitară și condițiile de în-
scriere. Realizator: Dumitru
Ţimerman.
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Colecţia Muzeului Judeţean
Satu Mare conţine câteva
obiecte care deşi par la

prima vedere obiecte banale, din
categoria unor „fosile muzeale”,
aceste obiecte au o mare încărcătură
istorică, „ascunsă” privitorului neav-
izat. Uneori potenţialul acestor piese
are o putere evocatoare nu doar pen-
tru istoria regiunii noastre, ci chiar
şi pentru istoria umanităţii. Un astfel
de obiect este o spadă celtică ce se
află în depozitul Muzeului din
Carei. Cu o istorie descoperită prin
cercetările unor savanţi şi a unor
restauratori pasionaţi, povestea aces-
tei spade a fost ascunsă iniţial în in-
teriorul piesei, iar apoi a rămas
„îngropată” între filele unor lucrări
de specialitate, obiectul rămânând
opac şi anost în faţa persoanei ce s-
ar învrednici să îl privească.

Condiţiile 
de descoperire

Spada provine din mor-
mântul nr. 40 al necropolei din
Pişcolt situată pe duna de nisip ce
poate fi zărită de pe şoseaua Carei-
Oradea, lângă ruinele fostului CAP
din localitate. Cercetată în anii 70 de
către dr. János németi, cimitirul con-
stituie cel mai mare monument celtic
cunoscut în românia. Încă de la de-
scoperirea sa, spada a fost remarcată ca
urmare a decorului ajurat ce
împodobeşte teaca. Banda din tablă
de fier dispusă longitudinal pe mi-
jlocul tecii este ornamentată prin aju-
rare (decupare) cu motive vegetale
stilizate. Astfel de motive decorative
şi simbolice erau frecvent utilizate în
arta celtică din sec. IV-II î. de Hr., fiind
utilizate pe spaţii europene largi, din

Franţa până în Transilvania şi chiar
mai departe în zona nord-balcanică.
Printre ornamente se remarcă unele
simboluri circulare, bine individual-
izate în arta şi mitologia celtică.
Specialiştii consideră că acest decor
avea un rol apotropaic menit a-l pro-
teja pe războinic, atât în tumultul im-
previzibil al luptelor, dar şi în faţa
unor efecte malefice care puteau
răzbate dinspre lumea nevăzută a
spiritelor.

Balaurii ascunşi 
din sabie

O parte nouă, nebănuită, a
istorie spadei de la Pişcolt a ieşit la
iveală după două decenii de la de-
scoperire, când în interiorul obiectu-
lui au fost observate câteva elemente

ce îi vor asigura o valoare de unicitate
între miile de obiecte rămase de la
celţi, pe imensul spaţiu locuit de
aceştia, din Asia Mică în Insulele Bri-
tanice. În anul 1991 spada a fost
restaurată pentru a fi expusă în cadrul
expoziţiei mondiale de la Veneţia,
dedicată civilizaţiei celtice. Pentru
această grandioasă expoziţie au fost
selectate cele mai reprezentative
obiecte ce puteau evoca diferitele as-
pecte ale civilizaţiei celtice. Aceasta era
prezentată, pe bună dreptate, ca fiind
unul dintre pilonii ancestrali ai
civilizaţiei europene contemporane, o
primă mare ”comunitate europeană”
ce se întindea din Insulele Britanice
până în Turcia de azi. În cursul proce-
sului de restaurare cercetătorul A.
rapin a constatat că placa de tablă
ajurată de pe teacă a fost aplicată peste

un decor mai vechi. Acesta a fost re-
alizat prin figurarea pe partea
superioară a tecii a doi dragoni (gri-
foni) afrontaţi, prezentaţi cu trup de
şarpe şi cap de animal de pradă cu
botul larg deschis. Desene de dragoni
similari acelora de pe spada de la
Pişcolt se întâlnesc pe tecile spadelor
de pe o arie largă, din vestul Europei
până în Transilvania. De aceea unii
savanţi au interpretat acest simbol ca
fiind un soi de emblemă, „insignă”, a
unei confrerii războinice difuzată de-
a lungul Europei în perioada de ex-
pansiune a acestei comunităţi pe
parcursul secolelor 4-3 î. Hr. Dar sur-
prizele nu s-au oprit la descoperirea
dragonilor din sabie! Acelaşi restau-
rator francez a observat că şi acest
decor e suprapus pe altul mai vechi,
decor din care se păstrează unele ele-
mente vegetale. Acest decor a fost
şters, martelat, în momentul în care
posesorul spadei a hotărât modifi-
carea ornamentaţiei şi a valorii simbo-
lice a decorului, prin executarea
dragonilor menţionaţi anterior
(probabil în contextul adoptării valo-
rilor confreriei amintite).

Săbii nimicite şi săbii
lăsate urmaşilor

Cercetătorul Aurel rustoiu
consideră că reînnoirea succesivă de
trei ori a ornamentaţiei arată foarte
clar că spada de la Pişcolt a fost
utilizată pe parcursul mai multor
generaţii. Abia urmaşii ultimului pos-
esor au simţit nevoia să scoată arma
din folosinţă şi să o aşeze în mormânt,
alături de înaintaşul lor. Descoperirea
de la Pişcolt ne arată că nu fiecare
războinic era îngropat împreună cu
armele sale. Acest aspect a fost deja
bănuit prin prisma unor inventare fu-
nerare ce nu conţineau spade deşi
defuncţii au avut astfel de arme în
timpul vieţii aşa cum se poate deduce
din faptul că mai mulţi indivizi erau
îngropaţi fără spade însă cu agăţătoare
pentru teacă de sabie. Care este
însemnătatea istorică a spadei de la
Pişcolt? Prin această reînnoire
succesivă a decorului, spada de la
Pişcolt oferă câteva date concrete

referitoare la credinţele celţilor dar şi
la unele mecanisme sociale ce guver-
nau comunităţile acestora. refacerea
decorului arată nevoia de a reînnoi
forţa de protecţie conferită de sim-
bolurile de pe teacă. Vechile simboluri
erau martelate apoi redesenate prin
incizie sau erau acoperite cu elemente
metalice ajurate. noile ornamente
înfăţişează puteri supranaturale sau
magice care la un moment dat aveau
un rol proeminent în protejarea pos-
esorilor unor astfel de „instrumente”.

Inginerii sociale de
acum 2000 de ani

Spada de la Pişcolt arată
faptul că depunerea armelor alături de
războinici nu este o constantă şi ca ur-
mare acest act ritual nu avea neapărat
rolul de a-i oferi defunctului un obiect
însoţitor în lumea de dincolo, pentru
a-i sluji după moarte. De fapt spadele
erau depuse în morminte doar în an-
umite cazuri în care urmaşii defunc-
tului simţeau nevoia că se impune să
renunţe la moştenirea unui obiect
valoros.

”Dincolo de valoarea
intrinsecă, armele aveau o valoare
simbolică în cadrul societăţilor
barbare europene, aşa cum arată
Cezar şi Tacitus, fiind asociate cu
statutul social al persoanei. Dat
fiind că armele aveau menirea de a
arăta rangul social deţinut de
purtător, depunerea armelor în
unele morminte reflectă dorinţa
urmaşilor de a afirma statutul so-
cial al defunctului în cadrul
comunităţii. Desigur că această
prezentare fastuoasă a rangului
avut de defunct pornea din
dorinţa urmaşilor de a-şi asocia
acest statut social, prin moştenire.
Pentru acest scop unii moştenitori
renunţau aparent la obiecte de val-
oare, de fapt aceste obiecte erau
revalorificate în cadrul ritualului
funerar, pentru nevoi ce depăşeau
valoarea brută a acestor obiecte.
Din această perspectivă obiectele
descoperite în mormintele celtice
nu sunt neapărat o oglindire a
bogăţiei defunctului, cât o expresie
a dorinţei urmaşilor de a afirma
statutul social al înaintaşului pe
parcursul ceremonialului funerar.
Din aceasta se poate înţelege că
nevoia de a sublinia şi prezenta
rangul defunctului era cu atât mai
pregnantă, cu cât acest statut social
era mai contestat sau cu cât era mai
contestată calitatea urmaşilor de a
prelua prerogativele înaintaşului”,
explică istoricul Liviu Marta.

În final se poate afirma că
spada de la Pişcolt ne arată că
societăţile antice europene erau de
o complexitate asemănătoare cu
aceea a societăţii de azi, fiind gu-
vernate de aceleaşi dorinţe şi
mecanisme sociale ce aveau ca
scop afirmarea unor indivizi în
cadrul comunităţii. Pe de altă
parte, privind din sens invers
scurgerea timpului, se poate
afirma fatalist că în unele aspecte
societatea noastră a rămas atât de
primitivă încât poate fi comparată
cu societăţile barbare de acum
2000 de ani.

NICOLAE GhIŞAN

UnICă În EUrOPA

Sabia celtică de la Pişcolt - o piesă de patrimoniu 
8Sabia de la Pişcolt ne arată că societăţile antice europene erau de o complexitate asemănătoare cu aceea a
societăţii de azi

În  data de 15.07.2016  de la ora  9:30  la Cabinet
Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732.11.68.37 
Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
_______________________________________
În data de data de 12.07.2016 de la ora 15:00,  la Ca-
binet Dr.Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
_______________________________________
În data de  29.07.2016, de la ora 16:00, la Cabinet
Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară

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 , str. Lucian Blaga
CU6/2  va consulta :

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
Programari la tel: 0723.97.48.23
_______________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele  11:00-
13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
_______________________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri, începând  cu   orele

15:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, 

competenţă în ecografie abdominală, 
ecografie vasculară, ecografie tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
_______________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti nr.2
(Cartier Solidarităţii) zilnic  între orele   8:00- 16:00,
va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
_______________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele   10:00-
16:00 ,  va consulta 

Dr.  Bancea Nicoleta
Medic   specialist  dermato- venerologie

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

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpigmentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ridurilor
şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic (riduri, buze, pomeţi,
cearcăne)
Programări la telefon:  0755.12.99.25
_______________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de 09.07.2016  va con-
sulta 

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

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

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

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

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
_______________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Două din trei magazine de cosmetice
nu respectă legea
8Comisarii de la Protecţia Consumatorilor au găsit mai multe nereguli

Comisariatul Județean
pentru Protecția
Consumatorilor Satu

Mare a efectuat o acțiune amplă
de control în 15 magazine de pro-
duse cosmetice din județ. Prob-
lema pentru cumpărători este că
11 operatori economici au fost
amendați. Cam așa li se respectă
drepturile clienților.

Ce au verificat 
inspectorii

Comisarii instituţiei au
verificat mai multe aspecte, printre
care informarea consumatorilor
prin etichetarea produselor cos-
metice, respectarea prevederilor
legale privind cerințele lingvistice
de informare a consumatorilor
prin etichetarea produselor cos-
metice, traducerea și redactarea lor
în limba română, respectarea
prevederilor legale privind verifi-
carea încadrării produselor cosmet-
ice în data de minimă durabilitate
specificată – DMD. S-a mai verifi-
cat respectarea prevederilor legale
privind asigurarea îndeplinirii
condițiilor de depozitare astfel
încât să nu fie afectată conformi-
tatea produselor cosmetice cu
cerințele Reg. 1223/2009, respec-
tiv respectarea prevederilor legale
privind declarațiile referitoare la
produs.

Ce s-a găsit
Nereguli constatate la

produsele cosmetice: deodorant
AIME COSMETICS și lac de
unghii GOLDEN ROSE au fost
expuse la comercializare la trei op-
eratori economici și nu respectau
prevederile legale privind
etichetarea cosmeticelor, deoarece
nu aveau înscrise pe ambalaje nu-
mele sau denumirea comercială și
adresa persoanei responsabile cu

punerea pe piață a produselor sau
nu aveau pliante cu lista ingredien-
telor și data de minimă durabili-
tate.O altă problemă a fost lipsa
traducerii în limba română a ele-
mentelor de identificare-caracteri-
zare a produselor și informare a
consumatorilor, fiind constatate la
produse cosmetice din import sau
cu traducere incorectă incompletă
sau deloc la șapte operatori eco-
nomici. La produse cosmetice de
mici dimensiuni (rimel, fard

pleoape, fond de ten), aveau
etichetare corespunzătoare, dar
toate informațiile erau înscrise cu
caractere extrem de mici, imposibil
de descifrat cu ohiul liber, cazuri în-
tâlnite la patru operatori economici.

Au fost aplicate sancțiuni
contraventionale cu avertisment și
amenzi în valoare de 30.000 lei. De
asemenea, au fost oprite temporar
de la comercializare produse cos-
metice în valoare totală de 3.050
lei.

CIPRIAN BÂTEA

MĂSURI. Au fost sancţionate mai multe magazine

În perioada 30 iunie – 4
iulie 2016, la Chişinău, s-au
desfășurat festivalurile internaţionale
„Ştefan cel Mare şi Sfânt” (ediţia a
III-a) și „Întâlniri bucovinene” (a
XXVII-a ediţie).  Au participat
grupuri și ansambluri folclorice din
cinci ţări - România, Moldova, Esto-
nia, Ucraina, Polonia - ținuturile
sătmărene fiind reprezentate de inter-
preta Maria Tripon, instrumentiștii
Vasile Solomon și Vasile Pop,
meșteșugarii Gheza și Emma Ist-
vanfi, alături de reprezentantul pri-
marului orașului Negrești-Oaș,
Mihai Big, jurnalistul Carol Koka și
managerul cultural Natalia Lazar.

În fiecare seară, pe scena
amplasată în Parcul „Ștefan cel Mare
și Sfânt” au evoluat ansamblurile par-
ticipante în cadrul festivalurilor,
aducând în fața publicului spectator
crâmpeie din muzica și dansul
reprezentative pentru zonele etno-
grafice de proveniență. Ceterașii din
Oaș și Maria Tripon au prezentat
specificul folclorului oșenesc, fiind
răsplătiți pentru interpretare cu
aplauze și diplome de excelență.

În 2 iulie, la statuia marelui
domnitor Ștefan au fost depuse jerbe
și flori și un sobor de preoți în frunte
cu PS Antonie de Orhei, episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a
desfășurat ceremonialul religios,

cunoscut fiind faptul că, în semn de
aleasă cinstire și prețuire, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
l-a trecut pe voievodul Ștefan în rân-
dul sfinților: ...de acum înainte și până
la sfârșitul veacurilor Voievodul
Ștefan cel Mare al Moldovei să fie
pomenit laolaltă cu bărbații cei
cuvioși și Sfinți ai Bisericii, cinstindu-
se cu slujbe și cântări de laudă în ziua
de 2 iulie, fiind înscris în sinaxar,
cărțile de cult și calendarul Bisericii
noastre cu numele Dreptcredinciosul
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.
(Tomosul de canonizare a Sfântului
Ștefan cel Mare)

Apoi, la Biblioteca
Națională a Republicii Moldova, s-a
desfășurat simpozionul cultural-is-
toric „Ștefan cel Mare și Sfânt - ctitor
de neam și țară. Destinul devenirii
noastre”, la manifestare participând
profesori universitari și cercetători,
elevi, un public dornic să afle date de-
spre această figură luminoasă a istoriei
românilor, Ștefan cel Mare și Sfânt,
care a rămas în conștiința neamului
ca un mare conducător de stat, bun
strateg, cu abilități diplomatice, pro-
tector al culturii și apărător al orto-
doxiei.  

Un moment special l-a
constituit demonstrația de olărit
susținută cu multă măiestrie de
meșteșugarii din Oaș, familia Istvanfi,

care au dat viață lutului și au
împărtășit din experiența lor tuturor
celor curioși, preponderent copii,
aceștia întrecându-se în a decora vase
miniaturale de lut.

Membrii delegației
sătmărene, în afara spectacolelor
susținute în fiecare seară, au avut în-
tâlniri cu frații de peste Prut, au vizitat
lăcașuri de cult și obiective culturale,
au făcut cunoștință cu urmașii
voievodului Ștefan încrezători în ide-
alul de unire cu țara-mamă. 

Evenimentele au fost orga-
nizate de către Centrul Cultural Eu-
ropean „Dacia”, prin implicarea
inimoasei președinte Viorica Oprea,
iar participarea reprezentanților Țării

Oașului la Chișinău a fost posibilă
datorită sprijinului oferit de Primăria
și Consiliul local Negrești-Oaș, în
special al d-nei primar Aurelia Fe-
dorca, un neobosit susținător al valo-
rilor culturale și spirituale ale
neamului românesc.

Am transmis un mesaj de
suflet românilor din Moldova și,
totodată, salutul oșenilor și am pus
bazele unor parteneriate culturale între
instituțiile de cultură din Negrești-Oaș
și organizații similare din Chișinău, în
scopul promovării patrimoniului cul-
tural și al conservării și afirmării
identității etnice, lingvistice, culturale
și religioase a românilor de pretutin-
deni spune Dr. Natalia Lazar. 

TRADIŢII
Oaşul, reprezentat cu succes la festivalurile de  la Chişinău
8Români de pretutindeni uniți sub semnul lui Ștefan cel Mare și Sfânt

POLIŢIA PE FIR
Poliţişti...vigilenţi

Polițiștii din cadrul
Secției 7 Poliție Rurală Carei s-au
sesizat din oficiu despre faptul că
C.C., de 35 ani din  Carei,  a
încălcat măsura dispusă   de Tri-
bunalul Satu Mare, pentru
săvârșirea faptelor de furt și șantaj,
prin care i se interzicea să
părăsească localitatea de domi-
ciliu, respectiv municipiul Carei,
pe o perioadă de 5 ani
(16.08.2011-16.08.2016.).A fost
informat de urgență Serviciul
Probațiune din cadrul Tribunalu-
lui Satu Mare,  pentru luarea
măsurilor care se impun privind
încălcarea unor interdicții. De
asemenea s-a întocmit dosar
penal și se fac cercetări sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii de neex-
ecutarea sancțiunilor penale,
faptă prev. și ped. de art 288 alin
1 Cod Penal.

Pumni în faţă
Polițiștii  din cadrul

Secției   Poliției Rurale Negrești
Oaș  au fost sesizați miercuri prin
SNUAU 112 de către numitul
C.V. de 68 ani, din localitatea
Remetea Oașului,  despre faptul
că a fost agresat fizic în timp ce se
afla pe raza localității Prilog. În
urma verificărilor, polițiștii au sta-
bilit că, pe fondul unor discuții
contradictorii  mai vechi,  B.V. de
59 de ani, din localitatea Prilog, l-
a lovit cu pumnii în zona feţei pe
C.V., provocându-i leziuni care au
necesitat intervenţia ambulanţei.

Biciclist acroşat 
la Blaja

Polițiștii rutieri din
cadrul Poliției orașului Tășnad
au fost sesizați miercuri seara cu
privire la un accident rutier,  pro-
dus pe raza localității Blaja,
județul Satu Mare. În urma
verificărilor şi investigațiilor efec-
tuate, s-a constatat faptul că F. A.
de 30 ani, din localitatea Cean,
județul Satu Mare,  care circula
cu  autoturismul pe DJ 191, în
localitatea Blaja, pe fondul con-
ducerii imprudente, a virat la
dreapta fără să se asigure
corespunzător și l-a acroșat pe
numitul D. C. de 50 ani, din mu-
nicipiul Marghita,  județul
Bihor, care în calitate de biciclist
circula regulamentar din direcția
Cean spre Tășnad.În urma eveni-
mentului rutier a rezultat rănirea
ușoară a biciclistului, care a fost
transportat  la spital, pentru
investigații de specialitate,  de
către conducătorul auto F. A.
Ambii participanţi la trafic au
fost testați cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ, totodată
le-au fost recoltate probe biolog-
ice de sânge în vederea stabilirii
eventualei alcoolemii. 

Amenzi, amenzi,
amenzi

În cadrul acţiunilor
desfăşurate ieri, au fost aplicate
209 contravenţii la legislația ce
reglementează circulația pe dru-
murile publice, în  valoare de
21.437 de  lei. De asemenea, în
baza neregulilor constatate,
poliţiştii au dispus, ca măsură
complementară, reţinerea a 5 per-
mise de conducere.
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MASS MEDIA

Mircea Govor aduce „Politica
sătmăreană” la Nord Vest TV
8Emisiunea va fi difuzată, de luni până vineri, de la ora 19

“Politica sătmăreană”,
aşa se numeşte emisiu-
nea care se va difuza

în exclusivitate pe Nord Vest TV.
Mircea Govor, unul dintre cei
mai experimentaţi oameni poli-
tici ai judeţului Satu Mare,  va
modera o emisiune, în care va
dezbate diverse teme politice de
actualitate.

„Va fi o emisiune în pre-
mieră pentru judeţul Satu Mare,
în care telespectatorii Nord Vest
TV vor vedea un alt mod de a face
emisiuni politice. Va fi o emisiune
politică între un om politic, cu ex-
perienţă de 17 ani, şi invitaţii care
vor fi tot oameni politici şi oa-
meni din administraţie. Vreau ca
după atâţia ani de experienţă, atât
în politică, dar şi în administraţie
sau afaceri, să dezvoltăm discuţii
despre tot ceea ce se întâmplă în
judeţul Satu Mare. Vor fi discuţii
mult mai ample, mult mai diversi-
ficate şi la subiect. În cadrul tutu-
ror emisiunilor, vom fi oameni
care ne pricepem la politică, oa-
meni care ştim ce înseamnă poli-
tică şi ştim ce se poate face într-un
judeţ ca şi Satu Mare”, a spus Mir-
cea Govor, moderatorul emisiu-
nii.

Din experienţa pe care o
are în viaţa politică şi prin faptul
că a adus o mare dezvoltare pentru
judeţul Satu Mare, din funcţia de
preşedinte al organizaţiei PSD şi
vicepreşedinte al Consiliului Jude-

ţean, Mircea Govor este conştient
de faptul că, prin politică, se pot
face multe lucruri bune atât pen-
tru cetăţeni, cât şi pentru judeţ. 

“Într-o ţară democrată,
cum este România, politicul este
cel care face legile în parlament şi
cel care ar trebui să se implice în
bunul mers al lucrurilor în soci-
etate. La noi în judeţ, toţi politi-
cienii, actuali sau foşti, trebuie să
contribuie cu cât mai multe idei şi
cât mai multă diversitate în a
prezenta publicului larg ceea ce

poate să facă omul politic”, a mai
adăugat Mircea Govor.

Totodată, acesta a mai
mărturisit faptul că îşi doreşte ca
toţi cetăţenii să fie la curent cu tot
ceea ce se petrece în judeţ, dar şi cu
tot ceea ce trebuie să facă oamenii
politici şi cei din administraţie
pentru judeţul Satu Mare. 

“Va fi, probabil, un pic
mai dificil pentru cei care vor veni
în emisiune, deoarece, în legătură
cu ceea ce eu cunosc şi ceea ce ar
trebui ei să prezinte publicului

larg, poate voi fi puţin critic
deoarece cunosc bine domeniile
în care am activat. Cu cât emisiu-
nile vor fi mai consistente, cu atât
telespectatorii se vor bucura că
văd altceva la o emisiune politică”,
a mai spus Mircea Govor, realiza-
torul emisiunii.

Emisiunea va fi difuzată,
în direct, între orele 19.00-20.00,
iar în reluare zilnic începând cu
ora 12.00. Emisiunea “Best of ”, de
pe parcursul săptămânii, va fi
difuzată duminica de la ora 19.00.

IOANA SIMION

EMISIUNE. Mircea Govor vă invită să urmăriţi Nord Vest TV

Se apropie perioada în-
scrierilor la universităţile din în-
treaga ţară. Mii de absolvenţi ai
liceului, şi nu numai, sunt în cău-
tarea facultăţii ideale pentru for-
marea lor profesională. 

Universitatea „Babeş-
Bolyai”, cu extensia Facultăţii de
Ştiinţe Politice Administrative şi
ale Comunicării la Satu Mare, are
ca şi scop pregătirea specialiştilor
care vor ocupa poziţii cheie în sis-
temul administrativ românesc şi
european. Eforturile Departa-
mentului de Administraţie Pu-
blică se concentrează pe crearea
unui mediu favorabil procesului
de învăţare şi cercetare, spre reali-
zarea unei colaborări permanente
şi efective între studenţi şi specia-
liştii teoreticieni şi practicieni din
cadrul facultăţii, dar şi din insti-
tuţiile publice. 

„Perioada de înscriere
este între 18-23 iulie şi pune la
dispoziţia viitorilor studenţi un
număr de 50 de locuri la linia ro-
mână, 50 de locuri la linia ma-
ghiară, respectiv 30 de locuri la
învăţământul cu frecvenţă redusă.

Locurile bugetate la linia ma-
ghiară sunt 14, la linia română
sunt 18 locuri bugetate, iar celor
care sunt admişi la învătământul
la distanţă le vom oferi 30 de lo-
curi, toate cu taxă. Cei care se în-
scriu la învăţământul la distanţă,
potrivit noii politici a Universită-
ţii „Babeş-Bolyai”, vor beneficia
de o tabletă”, a declarat Şuta Şte-
fan, asistent  universitar al facul-
tăţii. 

Actele necesare pentru
înscriere sunt următoarele: o scri-

soare de motivaţie, anexa generată
la preînscriere+fişa de înscriere,
chitanţa care dovedeşte plata
taxei de înscriere, adeverinţă sau
diplomă de bacalaureat şi foaia
matricolă.Toţi tinerii care îşi do-
resc să îmbunătăţească felul în
care funcţionează comunităţile în
care trăiesc sau doresc să se anga-
jeze pe viitor în instituţiile admi-
nistraţiei centrale şi locale, cât şi
în instituţii ale Uniunii Euro-
pene, sunt aşteptaţi la înscrieri.

Ioana Simion 

Candidat surpriză la
PSD Satu Mare

Președintele Organizației
Municipale Satu Mare a PSD, fostul
primar Dorel Coica, a precizat ieri
că își dorește să candideze pentru
funcția de președinte județean al so-
cial democraților sătmăreni. Desem-
narea noului președinte al PSD Satu
Mare se va face prin vot la
Conferința de Alegeri ce va avea loc
în data de 14 iulie. De menţionat
este faptul că mai există câteva per-
soane care luptă pentru câştigarea
fotoliului de preşedinte al organiza-
ţiei PSD Satu Mare.

Greenpeace şi defri-
şările din Sătmar

Sătmărenilor li se oferă
posibilitatea de a lupta împotriva
defrișărilor ilegale care au loc în
această perioadă atât pe raza
județului Satu Mare, în special în
zona de nord, cât și în țară. Green-
peace România, cea mai importantă
fundaţie ecologistă din lume, pune
la dispoziţia celor interesați un site
unde fiecare sătmărean poate ra-
porta eventualele tăieri ilegale de
lemne din pădurile județului Satu
Mare, și nu numai. Aceste sesizări
pot fi făcute pe site-ul
http://www.salvezpadurea.ro/#1.
”Pădurile sunt esențiale pentru viața
și bunăstarea noastră și pentru sănă-
tatea ecosistemelor de care depin-
dem. Totuși, pădurile din România
sunt amenințate de tăieri ilegale,
practici forestiere iresponsabile, o
legislație slabă și o proastă aplicare a
legii. De aceea trebuie să acționăm
acum și să raportăm orice indicii ale
unor posibile activități ilegale, în-
ainte ca pădurile să dispară de tot din
viața noastră”, se arată pe site-ul sal-
vezpadurea.ro.

400 de locuri de
muncă vacante 

Cu 385 de locuri libere,
Satu Mare ocupă poziția 18 în
TOP-ul județelor cu cele mai multe
locuri de muncă vacante, potrivit
Agenției Naționale pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă (ANOFM).
Conform aceleiași suse, la nivel navel
național sunt înregistrate 19.848 de
locuri de muncă, în data de 5 iulie
2016. Persoanele interesate să ocupe
un loc de muncă se pot adresa
agențiilor teritoriale pentru ocupa-
rea forței de muncă de domiciliu sau
de reședință ale căror date de contact
se află pe site-ul www.anofm.ro.

Locurile de muncă,
comunicate

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă
(AJOFM) Satu Mare aduce la
cunoștința tuturor angajatorilor că
au obligația să comunice toate locu-
rile de muncă vacante. Angajatorii
care au încadrat în muncă persoane
din rândul beneficiarilor de
indemnizații de șomaj au obligația
de a anunța în termen de trei zile
agențiile pentru ocuparea forței de
muncă la care aceștia au fost
înregistrați. De asemenea, angajato-
rii au obligația să declare ocuparea
locurilor de muncă vacante care au
fost comunicate în termen de o zi de
la data ocupării acestora, în
condițiile legii. Nerespectarea aces-
tor termene se sancționează cu
amendă de la 3.000 la 5.000 de lei.

Tinerii sătmăreni, următoarea bază a politicii
româneşti
8Peste 100 de locuri sunt disponibile la extensia „Babeş-Bolyai”, din municipiul Satu Mare

Careianca… 
L’OREAL
Larisa Bukva, o tânără de

20 de ani din Carei,  este una din
cele 15 finaliste ale concursului de
machiaj NYX Face Awards Româ-
nia, o competiție organizată de
firma de cosmetice L’OREAL
România. Aceasta a fost aleasă de
o echipă de make-up artiști
români.

Concursul  este format
din două etape. În prima etapă
concurenții trebuiau să trimită câte
un video reprezentând un fard fan-
tezist filmat pas cu pas şi realizat pe
propria lor față, participanții la
concurs având libertatea de a alege
fardul pe care doreau să-l realizeze.
Durata clip-ului nu putea depăși
15 minute. Pentru a doua etapă
există o tematică bine stabilită de
către organizatori. Juriul care va
alege câstigătoarea pe 19 iulie este
ales de către sponsor. Premiul cel
mare constă într-o vacanță în Los
Angeles la finala NYX Face
Awards America, produse Nyx
pentru un an și un premiu în bani
în valoare de 1000 de euro.Tânăra
finalistă a absolvit Liceul de Arte
,,Aurel Popp” din Satu Mare la
secția de ,,Arhitectură”.

Iulia  Pop
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Încercările din
viața omului

Domnul este Tată grijuliu 

Întreaga viață vremelnică
este o luptă neîncetată cu noi
înșine, cu firea noastră înclinată
spre păcat, cu diavolul care ne
ispitește la fiecare pas, cu neajun-
surile acestei lumi, cu stresul gener-
ator de boli, care caracterizează
societatea contemporană.
Existența umană este presărată cu
bucurii și împliniri, dar și cu
necazuri și insuccese. Însă, în
pofida tuturor dificultăților pe care
le întâmpinăm, Domnul Iisus
Hristos ne adresează un îndemn
mângâietor: „În lume necazuri veți
avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit
lumea!” (Ioan XVI; 33). De aici
deducem următoarea realitate:
încercările, ispitele sunt inerente
vieții omului. Părintele Evagrie
Monahul, ca o consecință a vastei
sale experiențe duhovnicești, re-
marca faptul că „cel ce rabdă
necazurile va ajunge la bucurii și cel
ce stăruie în cele neplăcute nu va fi
lipsit nici de cele plăcute”, ceea ce
înseamnă că doar prin
ispite/încercări ne vom mântui, în-
trucât „nu este un alt drum spre
viață și spre adevărata pace
lăuntrică decât drumul sfintei cruci
și al răstignirii zilnice”, spune Toma
de Kempis.

Trebuie să facem o pre-
cizare extrem de importantă: nu
Dumnezeu este Cel Care ne
ispitește, ci diavolul, care „umblă,
răcnind ca un leu, căutând pe cine
să înghită” (I Petru V; 8). Dum-
nezeu permite sau îngăduie să fim
ispitiți. Prin urmare, în cadrul
rugăciunii „Tatăl nostru”, ar fi
corect să se rostească „și nu ne lăsa
pe noi în ispită”, în loc de „și nu ne
duce pe noi în ispită”. Pe de o parte
ne rugăm ca Dumnezeu să nu
îngăduie să fim încercați peste put-
erea noastră, iar pe de altă parte Îi
cerem Domnului să nu ne
părăsească în timpul ispitei, dacă
aceasta totuși vine. Diavolul ne
amăgește dacă noi îi permitem; el
ne trimite momeala, iar noi o
putem accepta sau o putem resp-
inge. El ne învinge numai dacă sug-
estia lui coincide cu voința și
alegerea noastră. Așadar, diavolul
nu se impune; el face doar prop-
unerea, nouă revenindu-ne decizia
și responsabilitatea ei. Acest lucru
se petrece în virtutea libertății de
voință cu care suntem înzestrați. 

În altă ordine de idei, un
necaz poate fi învins prin voința
omului și prin puterea lui Dum-
nezeu. Unele încercări sunt trimise
ca pedeapsă pentru păcatele
săvârșite, având ca scop îndreptarea
noastră. Alte probleme vin pentru
a ne testa încrederea în Dumnezeu,
dragostea noastră față de El și sta-
tornicia în credință, potrivit exem-
plului pe care ni-l oferă Iov. Fiecare
creștin își are crucea sa, mai grea
sau mai ușoară, pe care o poartă cu
răbdare până la capăt. A-ți purta
crucea înseamnă a-L urma pe Hris-
tos. A abandona lupta prin
deznădejde înseamnă a fugi de
Împărăția Cerurilor. Iisus S-a urcat
la cer după ce a fost răstignit,
demonstrându-ne că nu putem
ajunge în Rai fără a ne purta în pre-
alabil crucea, care e dată în confor-

mitate cu puterea fiecăruia. Dacă
Dumnezeu permite să fim
încercați, El ne oferă și răbdarea de
a învinge necazul sau boala. O
nenorocire ne învață să ne rugăm,
iar rugăciunea ne ușurează
suferința. 

De asemenea, putem
afirma că necazul îndeplinește un
dublu rol: pedagogic și terapeutic.
Ne trezește conștiința adormită în
păcate și ne arată modul în care ne
putem reapropia de Dumnezeu, pe
Care L-am uitat și L-am părăsit în
clipele în care eram fericiți; ne
vindecă și ne eliberează sufletul din
robia patimilor, a păcatelor.
Păcatul, care presupune excesul (de
mâncare, băutură, desfrâu etc.) ne
contaminează în egală măsură su-
fletul și trupul, fiindcă ne
îndepărtează de Dumnezeu și ne
conduce la boală. Fiind necăjiți, ne
aducem aminte că există un Dum-
nezeu bun, Care ne așteaptă
oricând cu brațele deschise în bis-
erica Sa, Care ne asigură că
niciodată nu este prea târziu pen-
tru a efectua o schimbare în bine a
ființei noastre. Dacă ajungem să
simțim iubirea, bunătatea, iertarea
și puterea Domnului, să nu-L mai
părăsim niciodată. O viața trăită cu
Dumnezeu pe pământ, ne asigură
o veșnicie fericită. Fiecare încercare
ne arată calea spre Dumnezeu, ne
aduce în intimitatea Lui. Adesea,
pe Dumnezeu Îl cunoaștem mai
bine printre lacrimi, în rugăciune,
în dialog direct cu El, momente în
care suntem sinceri și în care
speranța este mai aprinsă decât
oricând. Slab în aparență, omul
devine puternic prin colaborarea sa
cu Părintele cerului și al
pământului. 

Doresc să închei prin cu-
vintele Sfântului Vasile cel Mare,
care au menirea de a argumenta
cele menționate mai sus: “Întreaga
viață prezentă este pentru lucrări și
lupte, în timp ce cea viitoare este
pentru încoronări și răsplătiri.
Așadar, dacă vrei să împărățești în
lumea viitoare, să nu dorești aici
plăcere și cinstire, iar dacă ai avea
necaz în lumea aceasta din pricina
cuvântului, adică a adevărului, să
știi că vei împărăți după aceea; căci
această răsplată a fost hotărâtă pen-
tru necazul de aici în schimbul
binelui. Iar dacă, totuși, nu vei avea
necaz, să nu aștepți coroane acolo,
pentru că n-ai purtat aici luptele și
ostenelile care sunt hotărâte pentru
coroane”.

Preot dr. Cristian Boloş

Pericopa aceastei du-
minici, punându-ne înaintea
ochilor relaţia noastră cu Dum-
nezeu şi cu bogăţia, ne
aminteşte că nu putem sluji con-
comitent lui Dumnezeu şi ban-
ului.

Ştim că nu suntem
stăpânii noştri, fiind creaţi de
Dumnezeu din nimic. Prin ur-
mare, viaţa noastră se apropie de
plinătate doar în măsura în care
este trăită tot mai mult după
voia lui Dumnezeu. Atunci când
mintea şi inima omului se
preocupă de realizarea  profe-
sională, de goana după averi,
acesta scapă din vedere
adevărata cale ce trebuie să o
străbată spre Împărăţia
cerurilor, neglijând scopul cel
mai important: viaţa veşnică.
În zilele noastre, cultura
dominantă este cea a “super-
marketurilor”:o mulţime de lu-
cruri în mijlocul cărora omul se
rătăceşte şi care – în ciuda fap-
tului că îl atrag pe moment- nu
îl satisfac pe deplin.                                                                                                    

Evanghelia nu ne cere
să dispreţuim banul, ci să îi
cunoaştem rostul: banul trebuie
să slujească la realizarea vieţii
noastre, la dezvoltarea
calităţilor noastre, la înţelegerea
cu cei din familie, nu să devină
patronul vieţii şi să ne
îndepărteze de toate valorile şi
de cei dragi.                                                                                                                                   

Pe de altă parte, Isus ne
spune că suntem chemaţi să
alegem pe cine punem pe primul
loc în viaţa noastră: pe Dum-
nezeu sau banul, pe “mamona”.
Criticând preocuparea noa-stră
excesivă pentru averi, Isus ne
aminteşte că viaţa şi trupul sunt
mult mai valoroa-se.  Dându-ne
exemplul păsărilor cerului, de
care Dumnezeu se îngrijeşte,
chiar dacă nu produc, Isus ne
atenţionează că Tatăl se află la
originea întregului univers, la
originea vieţii fiecăruia, încon-
jurând pe tot omul cu
Providenţa Sa. Invitându-ne la
rugăciune, Mântuitorul ne
aminteşte că Tatăl nostru
cunoaşte lucrurile de care avem
nevoie, îngri-jindu-se de noi. Ne
îndeamnă spunându-ne:
“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui

Dumnezeu şi dreptatea şi toate
celelalte vi se vor da vouă“.

Accentuând ideea că
Dumnezeu este un adevărat
Tată, care are grijă de fiii Săi,
Evanghelia parcă ne-ar spune:
“voi v-aţi născut  pentru Dum-
nezeu. Pe El îl interesează în
chip deosebit viaţa voastră,
chiar mai mult decât vă
preocupă pe voi. Aţi fost creaţi
pentru El, pentru fericirea şi lib-
ertatea adevărată“. Din păcate
,medităm puţin sau chiar deloc,
la acest adevăr, care priveşte
eternitatea existenţei noastre.
“Stăpâniţi pământul!” este
porunca pe care Dumnezeu a
dat-o omului la Creaţie.Este
firesc ca omul să se folosească de
lucrurile din lume, dar ele tre-
buie să stea la locul lor, adică să
ne slujească şi nu să ne pierdem
întreaga viaţă alergând după
averi.

Omul spiritual,
aflându-se la un nivel superior
materiei, nu-şi poate închina
viaţa averilor materiale, de-
venind sluga acestora.
De fiecare dată când bogăţia
împiedică sau întârzie călătoria
noastră către Dumnezeu şi către
aproapele, înseamnă că pentru
noi “mamona” este mai impor-
tant decât Dumnezeu şi decât
semenii noştri.

Sensul vieţii noastre nu
poate fi limitat doar la
achiziţionarea cu orice preţ a
bunurilor materiale şi a satisfac-
erii plăcerilor trupeşti. În Mt.4,4
Isus ne-a învăţat: “Nu numai cu
pâine trăieşte omul, ci cu fiecare
cuvânt care iese din gura Dom-
nului“.                             Trebuie
să nu ne lăsăm dominaţi de lu-
crurile materiale din două mo-
tive: mai întâi, pentru a
cunoaşte că Tatăl nostru este
bun, iubitor şi grijuliu cu noi; şi,
mai apoi, pentru a realiza misi-
unea principală ,pe care Dum-
nezeu ne-a încredinţat-o, aceea
de a căuta – mai înainte de toate
– Împărăţia şi dreptatea Sa.
Isus nu doreşte să ne oprească de
la munca noastră. De fapt, după
ce l-a creat pe om, Dumnezeu l-
a pus în grădina Edenului pen-
tru a o cultiva şi îngriji. Domnul
vrea să ne spună cum să trăim

bine, pornind de la încrederea
totală în El, pentru că a ne
necăji pentru insuccesele
pământeşti, este inutil şi
dăunător, scurtându-ne viaţa:
“Oare, ce-i rămâne omului din
toată munca lui şi din grija in-
imii lui cu care s-a trudit sub
soare? Toate zilele lui nu sunt
decât suferinţă şi îndeletnicirea
lui nu-i decât necaz; nici chiar
noaptea nu are odihnă inima lui.
Şi aceasta este deşertăciune!”.
Pentru noi, oamenii din mile-
niul trei, foarte ocupaţi şi plini
de griji, de nenumărate nevoi
dar şi de frici sau stres, compli-
carea vieţii este o constantă. Isus
ne spune: “Ajunge zilei necazul
ei” sau “Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi toate
celelalte vi se vor da vouă“. Prin
urmare, creştinul trebuie să se
încreadă în Providenţa lui Dum-
nezeu, care ştie de ce avem
nevoie cel mai mult. Acest fapt
nu înseamnă să ne predăm
înaintea pro-blemelor, ci să
cerem ajutorul lui Dumnezeu,
fiind încrezători în grija Lui faţă
de noi.                 Faptul că ne
simţim fii iubiţi şi, prin urmare
fraţi, trebuie să schimbe radical
comporta-mentul şi relaţionarea
dintre noi, în vederea construirii
unei comunităţi bazate pe valo-
rile frăţiei.   A cerceta mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi
dreptatea Sa, înseamnă a încerca
să faci voia Domnului şi a-i per-
mite să fie Stăpânul inimii noas-
tre. Căutarea lui Dumne-zeu,
cauzează în mod concret o
convieţuire fraternă, bazată pe
slujire şi dreptate; o so-cietate în
care oamenii trăiesc ca fraţii şi
nimănui nu îi lipseşte nimic din
cele necesare.
În această lume plină de săraci,
numai solidaritatea va putea
face ca nevoiaşii – fraţii noştri
în Cristos – să nu moară de
foame. În această convieţuire
frăţească, fiecare persoană se
simte responsabilă faţă de cei
din jur. Acest lucru se întâmplă
numai dacă îl acceptăm pe
Dumnezeu, ca să fie Tatăl nos-
tru şi pe toţi oamenii… să fie
fraţii noştri. 

Pr. Sabău Cristian
Ioan

6/ Vineri, 8 iulie 2016



Actualitate / Mare publicitate Gazeta de Nord-Vest 7/ Vineri, 8 iulie 2016

Societatea profesională de insolvenţă 
Redresare lichidare SPRl vinde

la licitaţie publică sau negociere directă
următoarele bunuri:

SC Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice (cazan si masina de
curatat), obiecte de inventar (mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica)
in valoare totala de 7.788,25 lei. Metoda de vanzare este globala. Listele
complete cu bunurile si preturile lor, pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri  va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, ince-
pand cu data de 07.07.2016, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se
vor vinde la termenul din 07.07.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 14.07.2016, 21.07.2016, 28.07.2016, 04.08.2016,  la
acelasi pret.

Consumcoop Mediesu Aurit Societate Cooperativa - Spatiu administrativ
(birouri) situate la etaj, in cladire independenta P+E in loc. apa  (75 mp),
la pretul de 13.136 lei. Licitatia pentru vanzarea acestui spatiu va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapa-
tamanal, in fiecare zi de marti, ora 12:00.

SC RED FOREST SRL – laptop acer Extensa 5235. la pretul de 798,32
lei. Licitatia pentru vanzarea acestui bun va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare. Sedintele de
vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, de la ora 11:00.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un avans de 10% din valoa-
rea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau
0361.428.128.    

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0740.189.839 /

0361.402.200
adMIN INSOlV IPURl c.u.i.
32070390,  înregistrată în registrul formelor
de organizare sub numărul de ordine RFO
II-0691/12.07.2013, e-mail cristian.ra-
colta@admininsolv.ro, web www.adminin-
solv.ro, telefon 0740.189.839, fax:

0361/815.084,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa
Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

SC BIO Sal  SRl, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,  strada Liviu Rebreanu, nr.

74, judeţul Satu Mare, înscris în CF 150072 Satu Mare, nr. cadastral
1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat în favoarea BCR SA, la preţul de
400.000,00 lei plus TVA.

- Bunuri mobile (în bloc), de tip mobilier hotelier şi de restaurant şi bunuri
de bucătărie,  la preţul de 44.479,00 lei  plus TVA.
SC GaME MaKER SRl, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

-Stoc marfa din domeniul alimentar, la suma de 10.760 + TVA
SC 4 FRIENdS SRl, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
-mijloc de transport marca FORD MONDEO, an de fabricație 1993,
la suma de 2. 750 de lei+ TVA, respectiv stoc de marfă ( constând în
cuuter plastic, pantofi protecție, electrozi, burghiu beton, burghiu
metal, set lăcuit, pensulă fir plastic, șpacșu zimți, șlefuitor, foarfece
tablă, sfoară zidar, mistrie, ramă aerisire, etc. )   la suma de 4.827 lei +
TVA. Bunurile se vând în bloc.

Licitaţia va avea loc în ziua de 08.07.2016,   ora 11:00,   la sediul ales al lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 56/A, judeţul Satu Mare. 

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Bistro angajează  ospătară
cu experienţă. 0723.382.892

POlIClINICa CEzaR MEd
Str. Retezatului, nr.27

Tel 0261.779.285

Vă oferă:
ANALIZE DE LABORATOR
UROLOGIE: Dr.Omer Hadi
GASTROENTEREOLOGIE: Dr.Markovits Mihai
GINECOLOGIE: Dr.Derşidan Carmen
STOMATOLOGIE: Dr.Maghiar Loredana
CHIRURGIE: Dr. Boroş Zoltan
ORL: Dr. Cecan Eugen
INTERNE: Dr.Tallian Francisc
DERMATOLOGIE: Dr. Ciortea Carmen
MEDICINA MUNCII: Dr.Micul Viorica
FIŞĂ MEDICALĂ PENTRU PERMIS AUTO ŞI PORT ARMĂ
ECOGRAFIE GENERALĂ: Dr.Omer Hadi, Dr.Markovits Mihai

A.D.I. Județul Satu Mare a semnat con-
tractul pentru proiectul “Partnership
for an enlightened future”

Asociația de Dezvoltare In-
tercomunitară Județul
Satu Mare, în calitate de

aplicant, a semnat cu Ministerul
Fondurilor Europene contractul
de finanțare pentru proiectul
“Partnership for an enlightened
future”. Proiectul beneficiază de
un sprijin financiar în valoare de
56.036,46 RON din partea state-
lor Islanda, Liechtenstein şi Nor-
vegia prin Granturile SEE şi
Norvegiene 2009-2014 prin Fon-
dul pentru Relații Bilaterale-Pro-
gramul RO01-Asistență tehnică și
Fondul Bilateral la Nivel
Național-Măsura II: Mediu.

Partenerul Asociației în
cadrul acestui proiect este Interna-
tional Development Norway Re-
search, organizație de cercetare
non-profit localizată în Trond-
heim-Norvegia. Proiectul “Part-
nership for an enlightened future”
își propune să continue coopera-
rea în domeniul elaborării strate-
giilor privind eficiența energetică
a regiunilor/orașelor și să contri-
buie la transferul de cunoștințe și
bune practici între parteneri în
domeniul iluminatului public.
Menționăm faptul că partenerii
implicați în proiect au mai imple-
mentat cu succes în luna aprilie a
acestui an proiectul “Building
partnership for a green future!”,

finanțat din același fond și care a
avut drept scop principal dez-
voltarea relațiilor bilaterale dintre
România și Norvegia și explorarea
posibilităților pentru dezvoltarea
cooperării în domeniul elaborării
strategiilor privind eficiența
energetică a orașelor/regiunilor. 

Principalele trei activități
ale proiectului sunt:
a) un curs de formare în domeniul
iluminatului public pentru toți
membrii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Județul Satu
Mare, care va avea loc în Satu
Mare în luna septembrie;
b) o vizită de studiu în Norvegia
pentru reprezentanții Asociației
care va avea loc în luna octombrie;
și
c) elaborarea unui ghid de bune
practici privind strategiile de
eficiență energetică și iluminatul
public. 

Proiectul va fi implemen-
tat în perioada 05.07.2016-
15.12.2016. International
Development Norway Research,
partenerul din cadrul proiectului,
este o organizație activă în dome-
niul cercetării și transferului
tehnologic în sectoare precum
managementul deșeurilor,
eficiență energetică, poluarea
aerului, dezvoltare. Organizația
parteneră dispune de o vastă

experiență în implementarea
proiectelor (aproximativ 25 de
proiecte implementate în ultimii
6 ani), având la momentul actual
proiecte în implementare în Ser-
bia, Polonia, România, Cuba. 

Notă:
Prin Granturile SEE şi

Granturile Norvegiene, Islanda,
Liechtenstein şi Norvegia contri-
buie la reducerea disparităţilor
economice şi sociale şi la consoli-
darea relaţiilor bilaterale cu statele
beneficiare din Europa. Cele trei
state cooperează îndeaproape cu
UE prin Acordul privind Spaţiul
Economic European (SEE). 

Pentru perioada 2009-
2014, Granturile SEE şi Grantu-
rile Norvegiene au o valoare de
1,79 miliarde Euro. Granturile
sunt disponibile pentru ONG-uri,
instituţii economice şi de cerce-
tare, şi sectorului public şi privat
din cele 12 state noi membre ale
UE, Grecia, Portugalia şi Spania.
Există o largă cooperare cu entită-
ţile norvegiene iar activităţile pot
fi implementate până în 2016. 

Principalele domenii
sprijinite sunt protecţia mediului
şi schimbările climatice, cercetare
şi burse, societate civilă, sănătate şi
copii, egalitate de gen şi moştenire
culturală. 

Dacă ești
ȘOFER PROFESIONIST

și
îndeplinești următoarele cerințe:

permis de conducere (C E)
card tahograf

certificat de pregatire profesionala
fără antecedente penale,

așteptăm CV-ul tău la angajari@duvenbeck.de
Informații suplimentare la tel. 0730 500 031
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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

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””
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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

8 Poziţionarea geografică accesibilă
8 Peste 1.200 locuri de cazare clasificate 
în hoteluri, moteluri şi pensiuni
8 Baze de tratament balnear

8 Apă termală cu proprietăţi terapeutice
certificate
8 Trei bazine cu apă termală şi o piscină 
cu apă rece

Apa termală din staţiunea 
Tăşnad este indicată pentru:

- reumatismale degenerative;

- reumatismale abarticulare;

- neurologice periferice cronice;

- ginecologice cronice (în afara
puseelor inflamatorii);

- afecţiuni posttraumatice;

- boli asociate: (boli profesionale,
endocrine, boli de metabolism).

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911
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intr-un meci amical disputat
miercuri seara  in localitatea
Dombrad din ungaria,

Cigand Se (echipa din liga a 2-
a din ungaria) a invins olimpia
cu scorul de 3-0. Pentru echipa
maghiara au marcat angyal si
Kiss Szabolcs in prima repriza si
Barcsai in repriza a doua a jocu-
lui.

Olimpia a inceput jocul
in formula: Șuta, Ciul, mureșan,
Onicaș, iuhas, muntean, Rus Ro-
mariu, mureșan andrei, villand,
Erdei, Faur. au mai evoluat: Bura,
lukacs, Kanalos, toma, Opriș,
Crișan, nemeș si Csik mark.
partida contează și pentru turneul
amical BaSa Cup. În primul
meci al competiției, Olimpia-
Kisvarda 2-2.

antrenorii Bolba și Csik

au deplasat mulți juniori și jucători
veniți în probe la echipa mare a
Olimpiei.

miercuri seara  a ajuns la
Satu mare și atacantul Gelu velici. 

În această dimineaţă
echipa ar fi trebuit să plece  în can-
tonament la nyirbator! doar că
din cauza unor probleme admin-
istrative deplasarea a fost amanata
până luni. 

Pataki Zoltan, 
noul preşedinte executiv 

În prima şedinţă a
adunării Generale a acţionarilor,
ieri a fost oficializată schimbarea
din funcţie a preşedintelui execu-
tiv, dan Băbuţ. atribuţiile de
preşedinte executiv la Olimpia au
fost preluate de pataki Zoltan . iar
în prima şedinţă a Consiliului de
administraţie, funcţia de
preşedinte al Ca să fie ocupată de
Catrinel Raţ.

florin mureşan

veste bună pentru cei de
la adEp Satu mare. pe adresa
clubului a sosit din pertea
Federaţiei Române de Handbal o
convocare la lotul national de ju-
niori iii pentru jucătorul andrei
Săsăran.

antrenorul de la adEp
Satu mare, Sebastian dan a de-
clarant că se aştepta ca munca
bună din ultimii ani să fie
răsplătită . “ am avut băieţi care s-

au transferat de la noi la diferite
academii din România şi ungaria
şi iată că acum avem şi o convocare
la lot. andrei are 14 ani şi e un
băiat talentat şi extreme de munci-
tor. Sper să confirme şi , cine ştie,
poate va ajunge chiar la Centru de
Excelenţă.” ne a spus tehnicianul
de la adEp.

andrei va participa la
stagiu de la Sfântu Gheorghe între
20-31 iulie.

de remarcat că în se-
zonul recent încheiat adEp Satu
mare a terminat pe locul cinci, la
o victorie de o calificare la turneul
semifinal. 

Băieţii lui Sebastian dan
îşi vor relua antrnamentele pe 1
august la baza proprie din micro
17. 

iar în cea mai mare parte
activitatea echipei e susţinută din
cotizaţiile părinţilor…

inEdit
O echipă din judeţ
caută jucători 
pe facebook!
interesantă iniţiativa celor de la
asociaţia Sportivă Craidorolţ.
dornici să facă o echipă cât de
cât competitivă la nivel de judeţ,
oficialii grupării din Craidorolţ
au postat un anunţ pe pagina de
facebook a comunei prin care in-
vită tinerii din zonă,  doritori să
evolueze pentru echipă, să vină la
selecţie.
„Asociația Sportivă Atletic
Craidorolț organizează selecţie de
jucători pentru echipa de fotbal
din comună și satele
aparținătoare. Jucătorii sunt
rugați să ne contacteze până vi-
neri, 15 iulie 2016, în vederea
selecționării la echipa de fotbal -
Atletic Craidorolț.
Contact pentru mai multe detalii:
Tătar Daniel – 0747169604 -
președinte Asociația Sportivă At-
letic Craidorolț”, scrie în anunţ.
de remarcat că fosta echipă din
Craidorolţ, Crasna a terminat se-
zonul trecut pe ultimul loc în
liga a 5-a.

Rapid, aproape
să piardă locul 
din Liga 1
Revenit in liga 1 pe cale
sportiva, clubul Rapid este pe
cale de a pierde dreptul de partic-
ipare in primul esalon dupa ce
Curtea de apel a respins, joi, cer-
erea de judecare in regim de ur-
genta a suspendarii sentintei care
a decis falimentul clubului la data
de 13 iunie. dosarul va fi judecat
la termenul stabilit initial, adica
20 iulie, insa liga profesionista
de Fotbal a impus data de 12 iulie
ca termen limita pentru stabilirea
tintarului pentru noul sezon. in
acesta conditii, ca solutie de rez-
erva in locul celor de la Rapid in
prima liga va fi primita aCS poli
timisoara. Cu toate acestea,
giulestenii spera intr-o noua
judecare a dosarului pe data de
11 iulie, adica la limita cu in-
scrierea in noul sezon competi-
tional din liga 1.

după ce în retur a jucat
la dinamo, careianul Eric Bicfalvi
a hotărât să nu mai continue la
formaţia alb-roşie.

astfel, mijlocaşul de 28
de ani a decis să accepte oferta
venită de la tom tomsk, echipă
recent promovată în prima ligă
din Rusia. acesta a mai fost dorit
şi de ufa, dar a refuzat oferta.

potrivit GSp.ro, Bicfalvi

a semnat un contrat pe doi ani şi
va primi un salariu de 30.000 de
euro lunar,de trei ori mai mare
decât avea la dinamo.

1.250.000 €este cota lui
Bicfalvi, potrivit transfermarkt.de
de-a lungul carierei, Bicfalvi a mai
jucat la FC Keizer, Fink Fenster
petrești, victoria Carei,  Jiul,
Steaua, Gloria Buzău, volyn,
liaoning şi dinamo.

liGa 1

Bicfalvi pleacă în Rusia

HandBal maSCulin

Andrei Săsăran, de la ADEP, la lotul naţional

Cupa Romaniei la bila
10 va avea loc în acest week-end
la  City Club Carei.

pot participa la compe-
titie toti sportivii legitimati fede-
ratiile care sunt cu taxele si actele
la zi.

la eveniment şi-a anun-
ţat prezenţa şi multiplul campion
mondial la biliard, Gabi
vişoiu.acesta e şi președinte al
Federației Române de Biliard
pool.

Se va juca la bila 10 dupa
cum urmeaza:
primul la 5/7 dupa sistemul pira-
mida dubla pana la primii 8/16
in functie de numarul de partici-
panti.

taxa de inscriere pentru
seniori - 70 lei iar pentru  catego-
riile feminin si juniori - 30 lei.

EvEnimEnt

Cupa României la biliard,
la Carei
8 Campionul mondial Gabi vişoiu vine la acest turneu

Olimpia

Înfrângere cu Cigand în BASA CUP
8 pataki Zoltan e noul preşedinte executiv
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Campionatul European de fotbal
FRanŢa 2016

se vede la

Str. Păuleşti, nr. 11. Rezervări la telefon: 0741.775.253
Mega net &terasa MegaMega net &terasa Mega

aMbIanţă

PLăcută

Vă aşteptăm la 

FInaLă!

Duminică 
ora 22:00 

Cristiano Ronaldo a de-
schis scorul în minutul 50 al meci-
ului Portugalia - Țara Galilor, din
semifinalele EURO 2016.

Grație acestei reușite,
Ronaldo a ajuns la 9 goluri mar-
cate la turneele finale ale Campi-
onatelor Europene. Astfel, starul
portughez a devenit cel mai bun
marcator din istoria EURO,
alături de Michel Platini.

20 de meciuri are Ronaldo 
la EURO

Ronaldo, 31 de ani, a mar-
cat primul gol la EURO în 2004, la
turneul organizat de Portugalia.

Cristiano Ronaldo a fost
declarat omul meciului, iar la final a
vorbit despre meci și a spus că în
finală vrea să plângă de fericire.

“Este ceva ce am visat de la
început și știam că va fi un drum
lung. Am luptat și am trecut printr-
o fază dificilă, dar mai bine să în-
cepem prost și să terminăm bine.
Acești jucători, antrenorul și staff-ul
tehnic merită trofeul, dar încă nu am
câștigat nimic. Este un vis să fim aici.

Sper ca după finală să
zâmbesc și să plâng de fericire.
Mereu am visat să câștig un trofeu cu
Portugalia”, a declarat Cristiano
Ronaldo.

HD

meciuri

LIVE

X pauză, 
1 final!

Aşa a fost... galezii au
rezistat doar o repriză în semifi-
nala cu Portugalia. Oricât de an-
tipatic ar fi Cristiano Ronaldo,
trebuie să recunoaştem că lusita-
nii au meritat miercuri seara vic-
toria. Nu mai comentăm aici
dacă meritau să ajungă în finală
după cum au jucat în grupă , im-
portant e pentru ei că vor juca cu
trofeul pe masă. Pentru a doua
oară în ultimii 12 ani. „ Să visezi
e gratis” a declarat CR7 imediat
după victoria împotriva Ţării lui
Bale... iar acum Cristiano de ce
n-ar visa chiar la titlul euro-
pean... Pierdut în 2004 acasă în
faţa grecilor... După 13 ani jucaţi
la nivel înalt la Naţională, Ro-
naldo poate ar merita un titlu şi
cu Portugalia, nu doar cu Real.
Cred că ar da toate Baloanele de
Aur cucerite până acum pentru
o victorie duminică seara pe
Stade de France... Că Ronaldo e
acum şi peste Platini  la număr
de goluri la Europene e doar
bomboana de pe tort. Sigur că
pe vremea lui Platini la Euro
ajungeau opt echipe, dar asta n-
o mai spune nimeni ...Acum Ro-
naldo e numărul unu. Cât
despre Bale, la cei 27 ani ai săi
mai are timp să demonstreze că
parcursul din această vară al
Ţării Galilor n-a fost o întâm-
plare... Ca să încheiem vorba
despre Portugalia uite o declara-
ţie dată de  Fabio Coentrao ,
‘Vorbiti acum papagalilor’’
dupa ce Portugalia a gafat in fata
Ungariei si a terminat pe locul 3
in grupa cu 3 egaluri. Dacă după
meciul  ăla a scos o astfel de aro-
ganţă ce-o mai fi zis după meciul
cu galezii...Nu papagalezii...

De la eliminarea An-
gliei am tot vrut să amintesc pe
coloana asta de un mic paradox
al fotbalului...Ce o fi în mintea
lui Roy Hodgson după ce în ul-
timele patru luni a bătut Germa-
nia, 3-2 , după 0-2, Portugalia cu
1-0, Franţa cu 2-0 în amicale şi
Ţara Galilor în grupă cu 2-
1...Adică semifinalistele de la
EURO. Şi pe tine te-a bătut
islanda!!! 

Mai avem duminică fi-
nala şi ne întoarcem la ale noas-
tre...Rapid e în faliment, fotbalul
românesc e în moarte clinică iar
FRF-ul vrea antrenori cu licenţă
PRO în Liga a 2- a, dar aduce un
neamţ la Naţională şi anunţă cu
nonşalanţă că de la 100000 euro
promişi din drepturile TV pen-
tru echipele din eşalonul doi ,
cluburile vor primi doar jumă-
tate... Că bine a zis gsp-ul...parcă
e federaţia lui „Habarnam” într-
o ţară a tuturor posibilităţilor!

Florin Mureşan

Portugalia s-a calificat în
finala EURO 2016 după ce a tre-
cut de Țara Galilor, scor 2-0.
Golurile au fost marcate de Cris-
tiano Ronaldo, minutul 50, și de
Nani, minutul 53.

După meci, Gareth Bale,
vedeta naționalei Țării Galilor, a
vorbit despre performanța reușită

de naționala sa și despre Cristiano
Ronaldo, colegul său de la Real
Madrid.

“Portughezii s-au apărat
foarte bine și ne-au limitat
opțiunile ofensive. Nu avem nimic
să ne reproșăm. Suntem o națiune
mândră și suntem mândri de ce
am reușit. Sigur că ne-ar fi plăcut

să fim în finală, dar nu s-a putut.
Cristiano Ronaldo este

un marcator înnăscut și azi a
arătat-o din nou. Suntem
dezamăgiți, dar ne vom ridica. Ni-
meni nu se aștepta să ajungem așa
departe. Vom lupta în continuare.
Mergem acasă cu capul sus”, a spus
Bale potrivit site-ului UEFA.

Bale: “Suntem mândri, nu ne reproșăm nimic!”

AVEM PRiMA FiNALiSTă
Portugalia, prea tare pentru galezi!

Și totuși... RONALDO!

Portugalia e prima finalistă
de la EURO! Echipa
condusă de Fernando

Santos a învins clar Ţara Galilor,
scor 2-0, în semifinala jucată la
Lyon.

Cristiano Ronaldo a de-
schis scorul în minutul 50, după o

centrare perfectă a lui Raphael
Guerreiro şi o lovitură de cap
imparabilă, iar Nani a stabilit scorul
final trei minute mai târziu, când a
deviat în poarta lui Hennessey
balonul şutat de acelaşi Ronaldo.

Aseara,  s-a jucat cealalta
semifinala, Germania-Franța. Par-
tida s-a disputat după închiderea

ediției. Finala va avea loc duminică
de la ora 22 pe Stade de France.

Portugalia, lipsită de un
jucător important, Pepe, care poate
fi recuperat pentru finală, a obținut
doar prima sa victorie în 90 de
minute la turneul din Franța, după
trei egaluri în grupă, o victorie în
prelungiri cu Croația și alta la lovi-
turile de departajare în sferturi cu
Polonia.

Țara Galilor a făcut o
primă repriză solidă, dar cele două
goluri încasate în doar câteva
minute în debutul părții secunde
au dărâmat totul. Echipa lui Bale
rămâne însă cu o prestație de

senzație la debutul său la EURO și
cea mai bună performanță din isto-
ria sa, semifinală.

Portugalia:  Rui Patrício – Cédric,
Fonte, Bruno Alves, Guerreiro –
Danilo – João Mário, Adrien Silva
( Joao Moutinho 79), Renato
Sanches (Andre Gomes 74) –
Nani (Quaresma 86), Ronaldo

Ţara Galilor: Hennessey –
Gunter, Collins ( J. Williams 66),
Williams, Chester, Taylor – King,
Allen, Ledley (Vokes 58) – Bale,
Robson-Kanu (Church 63)

Portugalia s-a calificat
în finala EURO 2016 după ce a
trecut de Țara Galilor, scor 2-0.
Golurile au fost marcate de Cris-
tiano Ronaldo, minutul 50, și de
Nani, minutul 53.

La final, jucătorii galezi
s-au dus în dreptul galeriei și și-

au aplaudat fanii. Fotbaliștii au
ținut să le mulțumească suporter-
ilor pentru sprijinul acordat și au
purtat tricouri speciale.

Bale și colegii săi au avut
tricouri pe care scria
“Mulțumim”, atât în limba
galeză, cât și în limba franceză.

Merci de Wales



ANUNŢURI DE MEDIU

l Sc Biogaz Prod SRL anunta pu-
blicul interesat asupra depunerii soli-
citarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Infiintare livada
alun ecologic, imprejmuire, put, forat,
bazin de colectare, anexe ale exploata-
tiilor agricole” propus a fi amplasat in
extravilan, municipiul Satu Mare, CF
nr.166447, nr.cad.166447. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B si la se-
diul SC Biogaz Prod SRL, Satu Mare,
str.Gorunului, nr.8 in zilele de luni-joi
intre orelel 8-16.30 si vineri intre orele
8-14. Observatiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare.
l Agentia pentru Protectia Mediu-
lui Satu Mare anunta publicul inter-
esat ca PUZ-Zona de locuit-locuinte
individuale in mun.Satu Mare,
str.Dara 162, titular Bodor Sandor
Peter domiciliat in Satu Mare,
str.Al.Odobescu, nr.12B, nu necesita
evaluare de mediu, urmand a fi supus
procedurii de adoptare fara aviz de
mediu. Observatiile si comentariile
publicului privind decizia etapei de
incadrare se trimit in scris APM Satu
Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B,
cod 440012, fax 0261733500, email
office@apmsm.ro in zilele de luni-joi
intre orele 8-16.30, vineri intre orele
8-14, in termen de 10 zile calendaris-
tice de la aparitia anuntului. Decizia
motivata poate fi consultata la urma-
toarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro
l SC Hoceanu HGH SRL cu se-
diul In loc.Negresti Oas, str.Padurii,
nr.40, jud.Satu Mare anunta solicita-
rea Emiterii Autorizatiei de mediu
pentru activitatea Cod CAEN 5510-
Hoteluri si alte facilitati de cazare; cod
Caen 5610-Restaurante. Desfasurata
pe amplasamentul din loc.Negresti
Oas, str.Victoriei, nr.261, jud.Satu

Mare. Consultarea documentatiei, su-
gestii si reclamatii se pot depune la se-
diul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare, str.Mircea cel
Batran, nr.8/B in zilele de luni-joi
intre orele 8.00-16.30 si vineri intre
orele 8.00-14.00. Pentru orice infro-
matii referitaorea la activitate, va pu-
teti adresa la : Agentia pentru
Protectia Mediului Satu Mare,
tel.0261-736.003, tel/fax 0261-
733.500; e-mail
office@apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam dispecer, domeniul
transportului marfuri intern-interna-
tional, cunoscator limbi straine, Carei.
0745506310
l Angajez ambalator-manipulant
la Satu Mare. 0723.610.195
l Caut maseur/maseuza, coafeza,
cosmeticiana. 0744.564.151
l Angajam dispecer, experienta,
domeniul transport marfa, Carei.
0745506310.
l Angajam desenatori tehnici. Ce-
rinte: Cunostinte Autocad si Office.
Telefon 0747848139

CERERI DE SERVICIU

l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii la do-
miciliu (SM malul drept al Somesu-
lui). Tel.0755.841.911
l Caut loc de munca operator PC,
introducere date, 4 ore sau 8 ore sau
pe perioada determinata.
Tel.0753.321.150
l Ingrijesc copil, fac curatenie in
blocuri, case, farmacii etc. Telefon
0755.620.543

l Amenajari exterioare, gradinarit.
Tel. 0754679354

MATRIMONIALE

l Domn singur de 50 ani, caut
doamna serioasa de 35 – 45 ani, pentru
relatie  de lunga durata. 0740.403.729  
l Vreau sa cunosc un barbat intre
60-70 ani,Telefon 0741.926.925

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Duc 2 persoane in nordul Italiei
cu masina mica pe vineri 01.04.2016.
Detalii la telefon 0741.308.611
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la fiecare
sfarsit de saptamana. 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, următoa-
rele: balastru, pietriş, moloz, pământ
pentru grădină şi gazon, lemne pentru
foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

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

Societatea profesională de insolvenţă 
INSOLV EXPERT SPRL

cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă  în registrul
societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO
21034359, în calitate de lichidator judiciar, numită de Tribunalul Satu
Mare, anunţă vânzarea la licitaţie publică sau  la negociere directă a urmă-
toarelor bunuri aflate în patrimoniul următoarelor societăţi comerciale de-
bitoare:

Închiriez ultimele
spaţii comerciale, 
teminate recent, 

la Piaţa Mare, 
pe strada Golescu.

Vad comercial foarte
bun. 

Tel. 0724.235.301

Consultanţă în
Protecţia Mediului
- Managementul deşeurilor
- Autorizaţie de mediu
- Aviz de mediu
- Raportări APM, SIM, AFM,
IPPC
- Memoriu tehnic de prezen-
tare
Tel: 0746.593.118

SC Colias proiectează,
execută instalaţii de
gaz, verificări, Iscir,
senzor, instalaţii de

apă, canal şi extinderi
conducte. 

Tel: 0261.839.720;
0743.649.410   

Firma de transport cu ac-
tionariat german, angajeaza 

SOFERI PROFESIO-
NISTI, CATEG C+E,

posesori atestat profesio-
nal si cartela tahograf, ex-
perienta minim 2 ani, pt
comunitate. Plata la zi.
0729 272 272 

GP Sofa angajeaza:
Agent Achizitii

Specialist in domeniul calitatii,
Operator introducere si validare date.

Gestionar receptie calitativa, Tehnician in industria
lemnului, DESENATOR TEHNIC, Analist IT, Opera-

tor masina laser, gestionar client Franta, pulvelizator peli-
cula lac, C.T.C-ist, facturist,  confectionere, sudori, lacatusi,

tamplari, tapiteri, stivuitoristi si muncitori necalificati.

Oferim: pachet salarial atractiv, decontarea transportului si
plata oreor suplimentare. 

Va asteptam pe str. Uzinei, nr. 6-8, telefon 0736 301 151

Prestez servicii ca şi bucătar pe lângă localităţile de lângă
Satu Mare si Carei la diferite evenimente: nunţi, botezuri

şi pomene.  Telefon: 0742.573.863

Transport marfă 5 tone şi mutări.
Telefon 0746-140664.

Firma de paza angajeaza agenti
de securitate cu sau fara expe-
rienta. Tel.0748.033.288

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

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

SC Periniţa Club Cafe, angajează barman.
Relaţii la telefon 0751118861. Rog şi ofer seriozitate

Casa de vanzare in Complex Turistic Borsa,situata langa
DN 18, la cinci minute de pârtia de schi,intabulata pe
persoana fizica. Locatia este dispusa pe 4 nivele,inclu-
zând 10 camere, 6 bai, living, o terasa exterioară,plus un
spatiu de 150 m.+ o anexa cu ciuperca deasupra din
lemn. Mai multe detali la tel.0744 298 393 
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l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie mai
in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, bote-
zuri, majorate la pret corect. Bonusuri
masina de facut bule de sapun, foto-
grafii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri,
instalare Windows XP, 7,8, setare
reţea Wi-Fi, curăţire unitate, instalare
programe office etc. La nevoie-depla-
sare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion.
Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bote-
zuri la preţ corect. Bonus: maşină de
făcut bule de săpun, fotografii magne-
tice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, devirusare. Telefon 0743-
365114.
l Repar maşini de spălat la domici-
liul clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat.
Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clien-
tului. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, par-
chet clasic + parchet laminat cu ma-
şină aspirator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto
personalizate pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente speciale. Editare
video, montaj video, transpunere ca-
sete VHS, miniDV, Hi8 e DVD. Ex-
perienţă mare în domeniu la cele mai
mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Execut lucrări de reparaţii elec-
trice şi electrocasnice. Telefon 0748-
311795.
l Executăm porţi, garduri, balus-
trade, copertine din fier şi din inox.
Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la do-
miciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări
în instalaţii sanitare şi gaze naturale la
preţuri avantajoase. Proiecte, montări
şi service microcentrale, apă, canali-
zare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Te-
lefon 0757-327765, 0721-290955,
0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele
importante din viaţa dumneavoastră,
vă oferim filmări şi fotografii pentru
nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem expe-
rienţă în domeniu, la cele mai mici
preţuri. Telefon: 0744-804981. 

TERENURI
l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi fruc-
tiferi mari, restul pentru gradinarit.
Telefon 0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu Mare,
str.Curtuius. Tel 0744.511.030
l Schimb teren agrico cu garso-
niera. Tel 0721.022.662
l Vand terenuri in Satu Mare,
str.Victoriei 35.5 ari si 26 ari pe
str.Curtuius. Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa, Poligo-
nului nr.43. 0722 637.103

l Vand teren intravilan 1079 mp.,
strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Mar-
tinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT,
in Lazuri, pret 10.000 euro. Tel
0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front
42 m cu anexe, aproape de Satu Mare.
Pret negociabil. Tel 0755401594,
0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha)
cu documentatie si autorizatie de
constructie, mediu, pompieri, pentru
o fabrica de procesare a legumelor si
fructelor. Tel 0745855032

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinu-
lui. 7000 euro negociabil.
0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I,
termopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro.
Telefon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera
confort sporit, casuta alcatuita din ca-
mera bucatarie baie (apa, curent) si-
tuata langa strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament Micro 17, 2 ca-
mere, decomandat, parter, 47 mp, ne-
cesita renovare, imediat ocupabil.
Tel.0770.753.216, 0770.558143
l Vand apartament 2 camere, Dru-
mul Careiului, Micro 16. Telefon
0746736188
l Vând apartament 2 camere,
Micro 15 str. Oituz, preţ 19.500
euro.Tel. 0720.031.047  

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap. 3 camere la parter,Car-
paţi 2, utilat.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 in
micro 17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in
casa,3 camere +buc, 2 bai plus 2 ca-
mere demisol, gradina 2 ari jumătate
zona Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vând apartament 3 camere situat
pe Drumul Careiului nr. 34 şi garso-
nieră. Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj
3, Carpati 2, garaj mare sub bloc, pret
49500 euro. Tel.0746149882,
0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lale-
lei et.6(din 8) partial mobilat,termo-
pane,centrala proprie,usa antiefractie
la 41.000 euro.Tel:0722.577.858 
l Schimb apartament cu 4 camere
in Timisoara in zona centrala 100mp,
cu apartament sau casa in Satu Mare.
Accept Variante. 0722415202 

l Vând apartament cu 4 camere în
Micro 17. Informaţii la telefon:
0751149372
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 rosu+casa de locuit
cu gradina mare, in Vetis,
tel.0770.259.933
l Vand casa 3 camere, gradina,
38.000 euro. Teodor Speranta 34/A.
0758.834.536
l Vand casa cu gradina cu pret de
20-25%, pozitie frumoasa. Tel
0261.871.558 
l Vand casa in Lazuri. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe
strada Iuliu Maniu, pret 38.000 euro.
Tel 0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari
central, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost
60.000 euro, negociabil. Tel
0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna
pret negociabil.Tel : 0745.893.224 

IMOBILIARE CAREI

l Vind spatiu comercial Carei, 1
Decembrie 1918, 42, TABU ABC,
60 mp (3x30 p+m). 0744632597
l Vand apartament cu doua
camere, Carei, C.A.Romane. Telefon:
0747346164
l Vand urgent 72 ari, semicentra,
Carei toate utilitatile, parcelabil.
0770.493.225
l Vand apartament 2 camere, etajul
IV, luxos. Telefon: 0745263453

Vând apartament 2 camere 54 mp
+ 2 balcoane, etaj 4, pe drumul Ca-
reiului 154/A, preţ negociabil -
16.000 euro. Informaţii, telefon
0754-504755.

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

Vând casă cu etaj pe strada Boti-
zului, cu grădină. Telefon

0747.614196.

Vând mini -apartament 
la parter, 46 mp, strada 

Octavian Goga, 
bloc 8 (zona Soarelui) compus
din: o cameră, baie, bucătărie,

hol, inclusiv beci. Amenajat re-
cent. Inclus centrală termică.

Pentru mai multe detalii sunaţi
la 0747379031.

Vând casă cu etaj în Satu Mare 
str. Turturelelor. Preţ convenabil. Telefon (0742) 031 844. 

ANUNȚ ZIAR

Notificare privind  deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului  față de debitorul S.C. GOGAN
A&S S.R.L
1. Date privind dosarul: Dosar nr.1609/83/2016, Tri-
bunal Satu Mare, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Adriana Vîlcu.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, str. Mihai Viteazul
nr. 8,  jud. Satu Mare 
3. Debitor: SC GOGAN A&S SRL , în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Satu Mare, B-dul
Muncii nr. 24, ap.10, Jud. Satu Mare, CUI 17452868,
număr de înregistrare J30/471/2005
4. Lichidator  judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de
identificare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0108,
Tel: 0361/809.462; 0361/809.460, E-mail
office@euro-insolv.ro. 
5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridică: Dragoş Virgil, Iancu Vasile Sorin.

6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei SC GOGAN A&S
SRL SRL, desemnat conform încheierii nr
321/2016/F/CC din data de 23.06.2016, pronunţată
de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr.1609/83/2016,,, în temeiul art. 147 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei și de insolvență:    

Notifică
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului
împotriva debitorului  debitoarei SC GOGAN A&S
SRL desemnat conform  încheierii nr
321/2016/F/CC din data de 23.06.2016, pronunţată
de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.
1609/83/2016
6.1 Debitorul S.C. GOGAN A&S S.R.L , potrivit
art. 74 din Legea nr. 85/2014 are obligaţia ca, în ter-
men de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67
alin.(1) din aceeași lege.
6.2. Creditorii debitorului S.C. .GOGAN A&S
S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei
în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de ad-
mitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor asupra averii debitorului este  09.08.2016.
În temeiul art. 114  din Legea 85/2014, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva deb-
itorului. 

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de de-
schidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, în-
tocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor este  16.08.2016
Termenul de depunere a contestaților împotriva tabelu-
lui preliminar este de 7 zile de la data publicării acestuia
în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului defin-
itiv al creanţelor este.06.09.2016.
7. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al
lichidatorului   judiciar, în Satu Mare, Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 3/a,  la data de 22.08.2016, ora 11:30,
având ca ordine de zi - alegerea comitetului creditorilor,
confirmarea lichidatorului  judiciar, aprobarea onorar-
iului lichidatorului judiciar.

Vând parterul din casă cu 2 nivele
cu grădină, cartierul Titulescu. Tele-
fon 0752-217797 sau 0740-
463442.

Vând casă pe strada Retezatului nr.
30. Curte comună. Preţ 29.000
euro sau schimb cu apartament.
0740-227618. 

Vînd casa P+E, moderna, la intrarea
in Mărtineşti, 5 minute de centrul ora-
şului, 5 camere, 3 băi, construcţie
2013, 6,25 ari teren, garaj cu etaj, zonă
barbeque, merită văzută. Preţ 94.900
euro, negociabil. Mai multe informatii
la urmatorul link:
http://olx.ro/oferta/oferta-spe-
ciala-de-craciun-
ID4hxAs.html#05d11128a2.
Telefon 0746903387, 0740041100.

VÂND CASĂ ZONA TITU-
LESCU. INFORMAŢII LA TE-
LEFON 0745.411779



l Inchiriez birou cu toate dotarile
in Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand apartament 37 mp, 2 ca-
mere, 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

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂţI

l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l Vand casa, pozitie frumoasa, pe
baza unui motiv o vand cu 70% re-
ducere. Informatii la telefon
0261.871.558
l Vand casa in Micula, 2 camere,
bucatarie, hol cu anexe si gradina. Tel
0745.323.219
l Vand casa in localitatea Pomi. Te-
lefon 0756.698.714
l Vind casa Comuna Camin 174.
0361884847
l Vînd casă cu teren la Pomi 20
ari,30.000 euro
negociabil.Tel.0742.692.590  
l Vand casa in Baba Novac, nr. 110.
Informatii la 0749.931.686 
l Vand casa in Odoreu, str.Repub-
licii, nr. 201. Telefon 0752.757.412  
l Vand in Seini 2,1 ha teren intrav-
ilan si padure.Schimb cu imobil sau
autoturism.0740.707.473

VÂNZĂRI AUTO

l Vand scuter Aprilia Factory din
2009,motor de 80cc.inmatriculat pe
primarie ,pret 350 euro
l Vind camionete IVECO si Ford
neinmatriculate, 7 locuri, platforme
fixe, roti duble, 3500 kg. 0744897711
l Vand Ford Focus, Berlina, an
2007, 136.000 km, pret 3.400 Euro,
negociabil. Telefon 0751.217.023
l Vand Dacia program rabla. Tele-
fon: 0761806355.

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dez-
membrez Dacia, electromotor, alter-
nator, capota, bara, etc. Tel
0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Ofer Garaj.Tel:0770.953.350  
l Vand corpuri de mobila
:rafturi,biblioteca,dulapuri  pret foarte
bun.0742.987.140
l Vand carbune, transport la domi-
ciliu. 0744314043
l Vand centrala pe lemne 45 kw.
0752.872.776
l Vand masa extensibila cu 6 scaune
tapitate. Telefon 0361.806.719
l Vând aparate foto Nikon D 60,D
90.Tel:0755.785.175  
l Vand masina de scris ADLER,
pentru colectionari, functionala.
0748.108.881
l Vand televizor color marca ‘’Gold
Star” si covoare.Tel:0745.390.764
l Vand mobila dormitor ieftina.
0754664242
l De vanzare prese excentrice de
50, 25, 16 si 10 tone diferite motoare
electrice. Informatii 0773809716

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind purcei, Carei. 0742969596
l Vind purcei 60 lei/kg, Moftinu
Mare. 0732437887
l Vand 7 capre cu iezi.
0763.038.752
l Vand porci vietnamezi pentru
sacrificat, crescuti bio.
Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vind tractor U650, stare foarte
buna, ieftin. 0740167219,
0740897141
l Vand mori actionare tractor/elec-
tri, desfacatori porumb actionare trac-
tor/electric, amestecator
furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand tractoare Fiat, Case, Inter-
national, coase, discuri, agricole noi,
prese balotat, semanatori, anvelope
tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, trac-
toare International, Fiat, Case, putere
50 CP-125 CP, coase, semanatori,
preturi acceptabile. Tel. 0756.949.699 
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Mobila second hand (coltare,
canapele, mobila, pat etc).
0746817662

Vând pat rabatabil pentru o per-
soană, pătuţ pentru copil mic,
cărucior pentru copil mic, căru-
cior pentru copil,motocicletă cu
trei roţi cu acumulator pentru
copii. Tel: 0744.755.791  

insolvenţa SM SprL
vinde, prin licitaţie publica: case; apartamente; 

terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193,

0745.245.844 sau www.insolventasm.ro

case:
casă de locuit D+p+e+M, având SU = 299,88 mp și
SC = 390,88 mp + teren în suprafață totală de 300 mp,
din care suprafața construită de 170 mp, str. Toamnei,
nr. 12/C – 319.980 lei
casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500 mp, sat
Cehal, str. Principala, nr. 94 – 24.000 euro 

apartamente:
apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
24.300 euro 

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 Decembrie
1918, nr. 32/B – 46.716 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna Poiana
Lacului, sat Samara, jud. Arges – 17.961 euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.  Gri-
gore Ureche, nr. 53 – 7.800 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sapata,
jud. Arges - 7.221 euro
Teren intravilan , 5.391 mp, situat în Vetiş, F.N., jud.
Satu Mare – 56.500 euro

alte imobile:
ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud. Satu
Mare, compusa din grajd de animale, SU 1.400mp, con-
structie cu destinatie administrativa, productiva si depo-
zitare P+E, SU 144mp + teren extravilan 21.500 mp,
alaturi de utilaje agricole si 21 de bovine – 246.866 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ S+p+2e, par-
tial 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 –
783.440 lei + TVa
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare - 540
mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto - 80 mp, at-
elier - 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 – 121.385
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 - 214.795 euro
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de 880,21
mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu Mare, str. Mag-
noliei, nr. 42 – 147.895 euro 
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de producție
(fost abator) și clădire de birouri, în suprafață
construită de 619 mp, situată în loc. Negrești Oaș, str. 1
Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare + transformator-  60.009
euro
activ imobiliar format din centru de prelucrare plante
medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( proprietatea
Statului Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str.
Garii, F.N. jud. Satu Mare - 58.055 euro 

constructie cu destinatie productiv-administrativa,
avand suprafata construita de 274,27 mp + teren intrav-
ilan in suprafata de 1.293 mp., situate in loc. Carei, str.
Campului, nr. 54, jud. Satu Mare - 45.010 euro 

Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 26.058 euro
casa ( spatiu commercial ) p, 86,33 mp + teren aferent
76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat in
loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures – ne-
gociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren 1.769
mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289 – 59.900
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 co-
muna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu Mare –
8.983 euro

regimul TVa pentru bunurile imobile urmează să se
supună reglementărilor legale în vigoare la data per-
fectării tranzacției, cumpătorul urmând să suporte
obligațiile care îi revin din acest punct de vedere.

auto:

autoutilita, Marca Man, masa proprie 13.900 kg, putere
motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina, rulaj esti-
mate 1.200.000 km – 7.400 euro + TVa

remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg –
2.200 euro + TVa

Merdes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 – 2.595
euro + TVa

Diverse:

Sistem transport cu cupa Kubat ( nou ) - 50.000 euro +
TVA
radiator ( electric ) AEG (2.200W), 11 elementi, 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
4 buc X casuta lemn p, camera 3m X 3m si terasa 1m X
3 M – la 3.800 lei
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer SRL
– 8.481 euro + TVa
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii, auto
) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoterapie, di-
verse ) proprietatea Alex & Carina SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie pVc, auto ) propri-
etatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( auto, calculator, tv + support, mo-
bilier ) proprietatea Spaac Manera
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane – masini
debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )proprietatea
Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru prelucarea lemnulu )
proprietatea Mobilemn SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea
Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara + remorca ) proprietatea
Remat Nord Vest SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) proprietatea Karen
& Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mobilier ) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane, auto,
utilaje de constructii, obiecte de inventar ) proprietatea
Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, obiecte de inven-
tar ) proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) propri-
etatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea Griga
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte de in-
ventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime producerea
de tâmplărie pVc/ai) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprietatea
Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)propri-
etatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca MaN ) propri-
etatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse)proprietatea Vin-
dex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea Vonet
Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Danciu
Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse ) propri-
etatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, centrala
tratare aer, aparat aer conditionat, combina frigori-
fica, diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta, scan-
ner ) proprietatea Global Job Experience SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj, stoc
de marfa format din panouri sectionale pentru usi de
gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie ) - propri-
etatea f.L.W. rockcon SrL - 19.324 lei + TVa
generator current2/06.12.2000 - 84 euro + tva
centralatel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 847 euro +
tva
generatorPFAGT 1201 RETI – 100 euro + tva
pompa de amestecpfTG5c ( de tencuit ) – 1.563 euro
+ tva
Masina de zugravitMark V – 1.733 euro + tva
Masina pentru taiat ziduriDS TS 22LP 15 -10.608
euro + tva

Vând Citroen C3, 1.1 benzină,
an fabricaţie 2008.  0742913114.

Vand Renault Megane, an 2011,
cutie automata, diesel, tel
0758.306.644

Vânzări  anvelope second hand
si noi. Jante tablă si aliaj,
tel:0746 817 662

Vând casă în Căpleni, 380, cu
grădină mare. 0770929966.    

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI,
ZONĂ FOARTE BUNĂ, ÎN
VIILE ARDUDULUI LA
ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!
TELEFON 0744-432370 SAU
0741-179214.

Vând casă, strada Ştrandului 25.
Tăşnad. 3 nivele, 3 terase, 2
bucătării, 2 băi, sală media, sală
sport, capelă, 2 sufragerii, living, 3
dormitoare, garaj, curte cu viţă de
vie şi pomi - 10 ari. Plus 2 hectare
cu vie sşi livadă în Cehăluţ. Preţ
180.000 euro negociabil. Telefon
2103831031, 0741.768.185.

DECESE

CONDOLEANţE

Cu sufletele indurerate si ochii
plini de lacrimi ne despartim de
dragul nostru sot si tata

caMpaN 
gHeorgHe

ŞTefaN. 
Priveghiul va avea loc sambata
09.07.2016 ora 19.00, inmor-
mantarea va avea loc duminica
10.07.2016 ora 13.00 la capela
cimitirului de pe strada Amatiu-
lui. Odihna vesnica. 

Sotia Marioara, fiica adina,
ginerele cristian

redactorii de la ziarul gaZeTa De NorD VeST
împreună cu colegii de la televiziunea NorD VeST
TV Satu Mare și răzvan govor - directorul televiz-
iunii adresează sincere condoleanațe familiei îndoliate,
acum, la despărțirea de cel care a fost un om de aleasă
omenie
Mircea Lupșica - directorul general
al S.C. ARDEALUL CAREI. Bunul Dumnezeu să-i
așeze sufletul nobil în Grădinile nesfârșite ale Raiului.

Cu nesfârșită durere în suflet am aflat de moartea lui Mircea
Lupșica - directorul general al S.C. ARDEALUL Carei - cu care
am colaborat peste 20 de ani. Mircea, aș fi vrut să ne mai vedem înainte de
a pleca dintre noi... Aș fi vrut să mai realizăm o emisiune pentru televiziunea
NORD VEST TV... ș fi vrut să mai analizăm împreună vremurile
democrației... Mircea, împreună cu colegii tăi de serviciu, ați militat pentru
menținerea FABRICII DE ULEI DIN CAREI, cum i se spune în popor,
în economia de piață, în ciuda unei concurențe nemiloase...N-ai cedat nicio
clipă, chiar dacă boala te-a măcinat vreme îndelungată, să crezi în destinul
acestei Fabrici..., iar colegii din Consiliul de Administrație, angajații au fost
alături de tine până în ultimele clipe...ale acestei existențe efemere...În urma
ta ai lăsat oameni de nădejde, care vor continua ideile tale constructive
investiționale... Mircea, mi-e tare greu să mă obișnuiesc cu gândul că nu o
să ne mai reîntâlnim în biroul tău de la Ardealul Carei...Tu, n-ai murit din
sufletele noastre, Mircea Lupșică,tu trăiești mai departe în sufletul cuprins
de o nesfârșită durere... Dumnezeu să-ți așeze sufletul în loc luminat, plin
de verdeață, pentru că, nu-i așa Mircea, noi murim pentru ca să reînviem în
grădinile Raiului din împărăția lui Dumnezeu...

cu multe amintiri luminate în suflet, Mitică Țimerman....

Cu adâncă tristețe în suflet
anunțăm trecerea în neființă,
după o lungă și grea suferință a
celui ce a fost soț, tată, bunic,
socru și nu în ultimul rând unul
dintre cei mai talentați man-
ageri de firmă în fruntea fabricii
de ulei SC  ARDEALUL SA
Carei 

ing. Lupșica- 
NegreaN

Mircea- ioNeL.
Nu te vom uita niciodată, fa-
milia îndurerată.
Cei care vor să își ia un ultim
rămas bun, îi așteptăm la
priveghi, care va avea loc vineri,
8 iulie, de la orele 18:00 și la în-
mormântarea din 9 iulie, cu în-
cepere de la orele 14:00. Locația
ambelor evenimente va fi Cate-
drala Greco-Catolică Sf. An-
drei, de pe Strada Ignișului,
Carei. 

Vestea morții d-lui nostru di-
rector general 

ing. Lupșica- 
NegreaN

Mircea- ioNeL, 
care ne-a    îndrumat  33 de ani,
ne-a indurerat. Nu există cu-
vinte care să ne poată alina dur-
erea și tristețea prin care trecem.
De acum înainte nu-l vom mai
vedea decât prin fereastra am-
intirilor.  Doamne, odihnește-l
în pace! 

colectivul Sc. arDeaLuL
S.a. carei.

Știrea că ființa lângă care am
fost alături atâția ani, 

dl. Lupșica- 
NegreaN

Mircea- ioNeL.
a plecat  din viața noastră, lă-
sând în urmă tristețe și durere,
ne-a șocat. Cuvintele sunt de
prisos și nu pot aduce nici o
alinare. Numai bunul Dum-
nezeu ne poate ajuta să
înțelegem de ce drumul lui s-a
oprit aici. Sincere condoleanțe
familiei! 

coNSiLiuL 
De SupraVegHere aL

Sc. arDeaLuL Sa. carei.

Ne este greu să găsim cuvintele
potrivite acum când am aflat că
persoana atât de dragă nouă,

dl. Mircea
Lupșica-
NegreaN

a plecat pentru totdeauna. Un
om de aleasă ținută morală, un
mentor deosebit, un  manager
remarcabil... Rămas bun dom-
nule director și ne rugăm
bunului Dumnezeu să vă
odihnească în pace. 

coMiTeTuL DirecTor
aL Sc  arDeaLuL Sa

carei.

Cutremurați pană în adâncul
sufletului, am aflat cumplita
veste a plecării dintre noi, la cele
veșnice a celui ce a fost

ing. Lupșica-
NegreaN 

Mircea-ioNeL. 
Dumnezeu să-l așeze în loc spe-
cial, de unde să ne vegheze pe
noi, cei ce l-am prețuit și apre-
ciat. 

colectivul Sc. arDeaLuL
TraDiNg SrL carei
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07:00 – Film documentar:
„Supraveţuirea miraculoasă a
Israelului”, ep. 6
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii: „Carlos
Omida”, ep. 3
09:30 – La vârsta noastră...
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Film pentru copii: „Aripi de
înger”, ep. 4
11:30 – Film pentru copii: „Uriaşul
peşte canoe”
12:30 – Film documentar:
„Hollywood” ep. 2
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană  
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului

19.00 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20.45 – Incursiune în cotidian 
22.00 – Oameni şi Fapte (reluare)
23:00 – Ştiri NV TV 
23:45 – Film documentar: „Călătoriile
lui Steve” ep. 2
00:00 – Film artistic: „Drumul spre
Redemtion”
01:30 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 22
02:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
03:00 – Documentar „Misionar şi
explorator în Africa”
04:00 – Marile oraşe: „Istambul”
04:30 – Film documentar:
„Hollywood” ep. 2
05:00 – Film pentru copii: „Uriaşul
peşte canoe”
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal mati-
nal 07:50 Sport 08:00
Telejurnal matinal
08:45 Sport 08:50
Vorbeşte corect!

09:00 Europa mea 10:00 Tot ce
contează 11:00 Viața cu Derek
11:30Viața cu Derek 12:00
Teleshopping 12:30 În grădina
Danei 13:00 Fără etichetă 14:00
Telejurnal 15:00 Teleshopping
15:30 Convieţuiri 16:55 Vorbeşte
corect! 17:00 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 18:00 Supercon-
sumatorul 19:00 Preţuieşte viaţa!
19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan 21:55 Prim-Plan
22:30 Strada 29 00:15 Maşini,
teste şi verdicte 00:45 Tot ce
contează 

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
(R) 11:30 Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00

Vorbeşte lumea 15:00 Lecţii de
viaţă 16:00 Ce spun românii 17:00
Ştirile Pro Tv 18:00La Maruţă
19:00Ştirile Pro Tv 20:30 Las
fierbinţi(12) 21:30 Comoara
Naţională: Cartea Secretelor(AP)
00:00 Toată România vede Româ-
nia - Eurogoluri UEFA Euro 2016
00:30 Las fierbinți (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pen-

tru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00 Observator 20:00 Ob-
servator special 20:30 Vrei să te
însori cu mine? 23:00 iUmor (R) 

07:15 Mondenii
(R) 08:45 Focus din
inima României
(R) 10:00 Sănătate
cu Stil 10:15

Şcoala.tv 11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaşa de pe tort (R) 14:00

Focus 14 15:00 Casa: construcţie
şi design (R) 15:30 Mondenii
16:30Focus 17:00Dosarele DNA
(R) 18:00 Focus 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30 Sexy
Harem Ada-Kaleh 22:30 Trăsniți
din NATO (R) 01:00La TV (R)
02:00Mama mea gătește mai bine
(R) 02:45 Trădaţi în dragoste (R)
04:30 Adevărul Live

07:00 Știrile Kanal
D 08:15 Teo Show
(R 10:30 Cu capul
în nori 12:30
Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine 16:00
Teleshopping 16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei 19:00 Știrile
Kanal D 20:00 Bahar: Viata fu-
rata 22:30 Vacanţa Mare Best of
00:30 Știrile Kanal D (R) 01:45
Bahar: Viata furata (R) 03:45 Te
vreau lângă mine (R) 05:30
Pastila de râs (R)

08:00 Puterea
destinului (R)
0 9 : 1 5
Tr a n d a f i r u l

negru (R) 11:30 Până la capătul
lumii (R) 14:00 Clona 15:00 Soț
de închiriat 16:00 Spune-mi că
ești a mea 17:00 Sufletul meu
pereche 18:00 Trandafirul negru
20:00 Până la capătul lumii
22:00 Puterea destinului 23:00
Regina 00:30 Santa Diabla
01:30 Trandafirul negru (R)

07:40 Pe pla-
tourile de filmare
- XIII, Ep. 23
08:10 Corul de

băieți 09:55 Cum să
supraviețuiești unei despărțiri
11:30 Walesa 13:35 Dragoste și
baschet 15:40 Război în cuplu
17:40 Filme și vedete - VIII, Ep.
24 20:00 Activitate
Paranormală. Dimensiunea
Spectrală 21:30 Interviul 23:25
12 încercări 2 01:00 Tammy
02:35 Băieții care fac istoria

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
10:45 Toată România vede Româ-
nia 12:00 Cupa Meseriasilor 13:00
Ştiri Sport.ro 13:10 Ora exactă în
sport 14:00 Ştiri Sport.ro 14:10
Ora exactă în sport 15:00Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în sport
17:00 Ştiri Sport.ro 17:30 Maga-
zin UEFA Euro 2016 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Ora exactă în sport
19:00 Marea Ţăcăneală 19:30
Marea Ţăcăneală 20:00 Marea
Ţăcăneală 20:30 Marea Ţăcăneală
21:00 Ştiri Sport.ro 21:30 Fight
Night: România vs UK 23:00
Nitro Circus 00:00 Ştiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului 01:30 Fight
Night: România vs UK 03:00 Ştiri
Sport.ro

07:30 Fotbal 08:00
Fotbal 08:30 Fotbal
09:00 Fotbal 09:30
Fotbal 10:00 Fotbal
10:30 Fotbal 11:30

Fotbal 12:00 Tenis 14:00 Ciclism
15:00 Tenis 17:00 Ciclism 18:15
Tenis 19:00 Tenis 20:55 Ştiri 21:00
Fotbal 21:30 Fotbal 22:00 Fotbal
22:30 Fotbal 23:00 Călărie 00:00
Omnisport 00:15Ştiri 00:20 Fot-
bal 00:30 Fotbal 01:00Tenis 02:20
Fotbal 02:30 Ciclism

07:00 Știrile dimineții
08:50 Numai de bine
(R 09:00 Știrile
dimineții 10:00 Pre-
viziunile zilei cu

Sabina Iosub si Adrian Maniutiu
12:00 Ştiri 13:00 Editie speciala
cu Maria Coman si Ionut
Cristache 15:00 Ştiri 16:00
Esențial 17:00 100 de minute
18:45 La Ordinea Zilei
20:00Subiectiv 21:30 Exces de
putere 23:00 CaN România 23:30
În Premieră 00:30 Ştiri 01:30
Subiectiv (R) 03:00 Exces de put-
ere (R)

07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi fapte
14:00 Casa Poporului
15:00 Newsroom
18:00 Realitatea de la

fix 18:30 Banii vorbesc 21:00 Re-
alitatea Românească 23:31 Reali-
tatea de la fix 00:00 Realitatea de la
fix 00:30 Academia de evaziune 

07:40 Vânătorii de
licitaţii 08:10
Războiul de-
pozitelor - Canada -

Fermecătorul frățior 08:35 Execu-
torul - Sună un prieten 09:05 Cum
se fabrică ? - Crose de hochei pro-
fesionist/Pantofiori turnaţi în
bronz/Roţi 09:30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 10:00 Camioane
în Australia 11:00 Escrocherii
adevărate 11:30 Cum se fabrică ? -
Automobile de vis: Bentley Mul-
sanne 12:00 Tranzacţii cu maşini -
Dallas: Aruncarea cu zarul 12:30
Tranzacţii cu maşini - Dallas:
Când vezi roşu în faţa ochilor
13:00 Căutătorul de maşini clasice
- F de la Ferrari 13:30 Căutătorul
de maşini clasice - Vedete ameri-
cane 14:00 Maşini pe alese - În
jurul lumii: Marea Britanie 15:00
Bolizi și tipi solizi - Mașini cu
mușchi 16:00 Vânătorii de licitaţii
16:30 Războiul depozitelor -
Canada - Fermecătorul frățior
17:00 Executorul - Sună un prieten
17:30 Comoara din garaj - Anato-
mia din subsol 18:00 Escrocherii
adevărate 18:30 Cum se fabrică ? -
Automobile de vis: Bentley Mul-
sanne 19:00 Cum funcţionează
diferite maşinării 20:00 Meserii
mortale - Salt înainte 21:00
Vânătorii de venin - Câmpul minat
22:00 Insula lui Bear Grylls
23:00Nerecomandat celor slabi de
inimă – Temerarii 00:00
Vânătoarea de lei ca industrie
01:00 Accidente şocante -
Prăbuşirea aerostatului 01:25 Ac-
cidente şocante - Operaţiune de
salvare submarină 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Este posibil să treceţi

printr-o perioadă mai dificilă pe
plan sentimental.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Vă sfătuim să amânaţi în-
tâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi
prea tulburat. Exprimaţi-vă cât mai
clar, ca să nu fiţi înţeles greşit! 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Traversaţi o perioadă fa-
vorabilă, în care se pare că vă reu-
şeşte orice. 
RAC (22.06 - 22.07)

S-ar putea să vă enervaţi
pe un partener de afaceri sau pe
şeful direct. Vă sfătuim să vă păstraţi
calmul. 
LEU (23.07 - 22.08)

Nu este momentul să în-
cepeţi activităţi noi, pentru că riscaţi
să nu le puteţi duce la capăt. Limi-
taţi-vă la strictul necesar! 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

S-ar putea să fiţi indispus
din cauza unor probleme financiare
şi sentimentale. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Reuşiţi să rezolvaţi pro-
blemele sentimentale. Cu puţină
tandreţe, puteţi pune capăt multor
tensiuni. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă recomandăm să nu
exageraţi importanţa problemelor
sociale. Nu vă certaţi cu colegii de
serviciu! 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu vă ambiţionaţi să re-
zolvaţi singur problemele casei! S-
ar putea să întâmpinaţi dificultăţi
serioase, aşa că e mai bine să accep-
taţi ajutorul familiei. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

S-ar putea să începeţi ziua
cu un sentiment de profundă ne-
mulţumire, pentru că nu reuşiţi să
plecaţi într-o călătorie de afaceri. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

O femeie din anturaj vă
poate ajuta să vă clarificaţi senti-
mentele contradictorii care nu vă
dau pace. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Aveţi tendinţa de a exa-
gera, atât în privinţa relaţiilor senti-
mentale, cât şi în ceea ce priveşte
afacerile. Ar fi bine să vă temperaţi,
pentru că riscaţi să vă îndepărtaţi
prietenii.

HOROSCOP

Ora 21.30 -  Comoara Naţională: 
Cartea Secretelor

Nr.704 / 05.07.2016

INSOLVADMIN RO IPURL cu
sediul în Satu Mare, str.Maramureș
nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr.
RFO II – 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 IN-
SOLVADMIN RO IPURL din Satu
Mare, P-ța Libertății nr.20, cam.206 :

1) SC ART ING CONSTRUC-
TION SRL, CUI 27179570
a) Laptop Asus Intel – 656,10 lei
b) Motocoasă Stihl 615 HGx160E –
1919,70 lei
c) Mobilier birou – 9.462,42 lei
d) Baghete triunghulare (semnaliza-
toare rutiere) – 393,66 lei
e) Telefon Nokia Lumia 925 Black
(ecran spart) – 393,66 lei
f ) Topor – 29,16 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și mier-
curi, la ora 10.

Garanția de participare la licitație –
10% din valoarea de pornire
2) SC TERMO VIT SRL, CUI
22205511
Aparat de sudură PVC cu 2 capete –
marca Urban, Model AKS 4211/DK
– preț de pornire la licitație – 6562,23
lei.
În fiecare zi lucrătoare de luni și mier-
curi, la ora 11.
Garanția de participare la licitație –
10% din valoarea de pornire. 
3) SC DORHER INVEST SRL, CUI

28333463
a) Autoturism SEAT Inca, nr.înmatric-
ulare SM-09-DHR, an fabr.1999 –
1982,51 lei
b) Autoutilitară Ford Transit, nr.înma-
triculare SM-08-DHR, an fabr.1994 –
4.821,88 lei
c) Compactor Bitelli – defect –
5.746,99 lei
d) Mobilier – 119,73 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și mier-
curi, la ora 12.
Garanția de participare la licitație –

10% din valoarea de pornire. 
Prețurile de vânzare anunțate nu
conțin TVA, urmând ca în funcție de
prevederile Codului Fiscal să se adauge
TVA la prețul de vânzare, pentru
fiecare caz în parte, dacă va fi cazul.
Solicităm persoanelor interesate de
cumpărarea bunurilor depunerea de
oferte pentru cumpărarea acestora.
Ofertele vor fi depuse la lichidatorul
judiciar.

Informații suplimentare–
tel.0745545862, 0786199011. 
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Curs valutar

8 0%  șanse de precipitaţii

Maxima: 26°C         Minima: 14°C
Vânt NNV și variabil

a

a

a

EURO                4,5188

USD                    4,0725

100 Forinţi       1,4287

Capcanele din groapă

Cum în Grădina
Romei nu mai e prea distractiv
să-şi  ducă piticii  la joacă din
motivele deja cunoscute, ciori,
excremente, praf ş.a.m.d., părin-
ţii s-au reorientat şi, de e vreme
bună, la vreme de seară sună
adunarea în groapa din centru. 

Biciclete, role, minifot-
bal, cărucioare, veselie... Cam
asta e atmosfera! Din păcate însă
de la o vreme încoace bătrânul
lemn de tek a început să cedeze
iar găurile sunt tot mai nume-
roase şi mai mari de la o zi la
alta...

Nu mult a lipsit ca
miercuri seara un puşti de vreo
12 ani să îşi rupă piciorul după
ce, din prea mult elan fotbalistic,

s-a împiedicat într-un mini-
şanţ... Mai în glumă, mai în se-
rios, unii părinţi au cerut ca în
zonă să fie amplasat şi un punct
de prim ajutor. Ori, pe viitor, ca
o sugestie, n-ar strica dacă sătmă-
renii ar veni la plimbare cu trusa
cu cruce roşie la purtător.

Trebuie să recunoaştem
că au fost unii sătmăreni mai în-
treprinzători care au pus mâna
pe ciocan, cuie şi şuruburi şi au
montat ei bucăţi de lemn (lă-
cuit) în locul găurilor din tek! 

Dacă tot e vacanţă,
parcă n-ar strica să le oferim ceva
soluţii adevărate de distracţie co-
piilor noştri. În oraş şi chiar în
aer liber! Nişte locuri de joacă
demne de 2016!

Circulaţie restricţionată
pe Podul Decebal
8 O parte a podului va fi închisă complet, atât pentru şoferi,
cât şi pentru pietoni

primăria municipiului
Satu Mare informează,
prin intermediul unui

comunicat de presă, cum se va
circula pe podul Decebal în ur-
mătoarele cinci săptămâni, cât
vor dura lucrările de reabilitare
a podului.

“Ca urmare a începerii
lucrărilor de reparații capitale la
Podul Decebal, Primăria Muni-
cipiului Satu Mare anunță că, în-
cepând cu data de 11.07.2016,

circulația rutieră și pietonală pe
podul Decebal va fi
restricționată pe o perioadă de 5
săptămâni, după cum urmează:
partea stângă, pe sensul de mers,
dinspre intersecția Burdea spre
Piața Romană, inclusiv rampa de
acces dinspre bulevardul Transil-
vania, se închide complet, atât
pentru traficul pietonal cât și
pentru cel rutier, traficul urmând
să se desfășoare pe partea
dreaptă, pe câte un singur sens de
circulație. Vă mulțumim pentru
înțelegere și solicităm respecta-
rea semnalizărilor și a presemna-
lizărilor, precum și o atenție

sporită în trafic”, se arată într-un
comunicat de presă remis de
către Primăria Satu Mare.

Reabilitarea podului
Decebal presupune realizarea de
lucrări de refacere și consolidare
a structurii de rezistență, lucrări
de montare hidroizolație, rosturi
și guri de scurgere noi, refacere
parapeți pietonali și scări de
acces pietonale, montare borduri
înalte, reparații cu mortare spe-
ciale și protecția anticorozivă a
tuturor suprafețelor atât de
metal cât și de beton și lucrări de
modernizare a sistemului de ilu-
minat stradal.

ciprian bâtea

Vând teren, intravilan, 
str. Mesteacănului - 

Satu Mare
suprafaţă de 27,57 ari

Preţ foarte avantajos şi negociabil! 
Contact: 0743.487.204
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