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Mircea Govor aduce „Politica 
sătmăreană” la Nord Vest TV

“Politica sătmăreană”, aşa se
numeşte emisiunea difuzată în exclu-
sivitate pe Nord Vest TV.  Mircea
Govor, unul dintre cei mai experi-
mentaţi oameni politici ai judeţului
Satu Mare,  moderează o emisiune, în
care dezbate diverse teme politice de
actualitate. Emisiunea este difuzată
marţi, miercuri, joi şi vineri în direct,
între orele 19.00-20.00, iar în reluare
luni, miercuri, joi şi vineri începând
cu ora 12.00. Emisiunea “Best of ”, de
pe parcursul săptămânii, este difuzată
duminica de la ora 19.00.

Nokia va relansa îndrăgitul
model 3310

Nokia va relansa mod-
elul 3310, unul din cele mai
îndrăgite telefoane ale companiei,
scrie The Independent.

Nokia va relansa
îndrăgitul model 3310 (Imagine:
The Independent / Mediafax
Arhiva Foto)

Telefonul a fost lansat
prima dată în anul 2000 şi s-a
impus prin durata mare de viaţă a
bateriei şi prin structura sa dură.

Popularitatea telefonul a
crescut tot mai mult, chiar şi după
ce modelul a fost retras de pe
piaţă, mulţi utilizatori făcând
comparaţii între Nokia 3310 şi
noile smart-phone-uri.

În prezent telefonul mai

poate fi achiziţionat prin diverse
site-uri de tip magazine online
(Emag, Amazon).

Telefonul va costa aprox-
imativ 265 de lei (59 de euro).

Lăcașul blestemat de
călugării benedictini

va fi reabilitat 
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor

0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - Poszet - intervenţii
cazane
0261711585, 0361805645 -  
Termogaz - verificări revizii 
instalaţii gaz 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Miercuri, 15 februarie 2017
ziua 46 a anului

“Unele lucruri probabil se
schimbă, dar noi începem şi
sfârşim cu familia.” 

(Anthony Brandt)

Soarele răsare la 7 şi 35 minute,
apune la 17 şi 51 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Ap. Onisim; Sf.
Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din
Siria (Post) 
Romano – catolic - Sf. Claudiu
de la Colombiere, pr.
Greco – catolic - Sf. ap. Onisim.

1965 - Emblema frunzei de
arțar a devenit steagul oficial al
Canadei.

OPINIE DE GAZETAR

DUmITRU ŢImERmAN

Vrând-nevrând asistăm la
adevărate lupte politice în
Parlamentul României şi de stradă,
nevăzute şi văzute, la fel ca-n artele
marţiale. Care-o fi miza reală?
Bătălia e mai mare decât cea de la
Rovine sau cea de la Oarba de
Mureş. Profesioniştii în „artele
marţiale” politice au fost lăudaţi mai
zilele trecute pentru modul în care
au fost organizate protestele. Până
acum totul e ok!  Dosare avem pe
rol pentru condamnarea unor
politicieni, dar nu se ştie încă... dacă
sunt vinovaţi sau nu, deoarece
anumite „mărturii” şi legi sunt
interpretabile sau lipsite de
consistenţă. „Programul
mitingurilor” se desfăşoară în

condiţii optime cu respectarea
tuturor scenariilor! Pe posturile de
televiziune apar „specialiştii în arte
marţiale” politice, care se ocupă de
proiectarea unor imagini
defăimătoare la adresa liderilor
politici aflaţi la Putere, indiferent că
sunt liberali sau social-democraţi. O
parte a presei internaţionale a fost
„servită” cu informaţii de succes
menite să creeze „spectacole
mediatice” favorabile celor care le-
au „comandat” pentru un „scop
bine definit”...dar despre care n-a
vorbit nimeni nimic în mod oficial.
Nu ne rămâne decât să spunem
“Vom trăi şi vom vedea!”. Vai, ce le
plac unora „huiduielile” de la
mitinguri...”Na, aşa le trebuie, hoţii
naibii...!”.

Trecem în tabăra Puterii
legitime! Experţii în „arte marţiale”
politice ar trebui să identifice scopul
clar şi chiar să anticipeze strategiile
„opoziţiei” din stradă, din culise  şi
din Parlament. Poporul înţelept
doreşte să ştie adevărul, indiferent
dacă e de stânga sau de dreapta!
Maeştrii în „artele marţiale” din
justiţie, care într-adevăr au constatat
anumite anomalii în ceea ce priveşte
aplicarea legilor, ar trebui să prezinte
în faţa Parlamentului lacunele şi
soluţiile pentru amendarea acestora,
mai ales a celor care au un caracter
„defectuos”. Nevinovaţii
condamnaţi din greşeală să fie
reabilitaţi în faţa poporului, iar
speţele lor să fie făcute publice cu
greşelile aferente de interpretare sau

de procedură... O altă caracteristică
a „artelor marţiale” din politică ar fi
aceea legată de Puterea legitimă,
care ar fi bine dacă ar ieşi „la
contraatac”, cu anchete pertinente şi
răspunsuri clare la toate sloganurile
şi declaraţiile de presă defăimătoare,
care au apărut sau apar în spaţiul
public. Poporul trebuie să poată
vedea acuzaţiile, dar şi rezultatele
apărării Puterii legitime. În acest fel,
telespectatorii şi spectatorii vor
putea cumpăni, vor putea analiza
argumentele „pro şi contra”  pentru
a afla cu adevărat cine are dreptate
şi cine nu are dreptate. Probabil,
mulţi protestatari sau „papă lapte”
se vor dezice de „interesele de grup”,
care se manifestă în spaţiul public
prin „mitinguri spontane” ...menite
să dărâme şi să discrediteze Puterea
legitimă.

Atenţie în continuare la
„caii troieni”! Iată o altă  „schemă”
practicată de maeştrii în „artele
marţiale” politice ! Puterea
legislativă ar trebui să creeze un
„antidot” împotriva acelor instituţii,
care nu sunt verificate de specialişti
în domeniul juridic, un fel de
suprastructură, care să supervizeze
„procedurile” de instrumentare a
dosarelor. Se vorbeşte despre
„expertize” sau contraexpertize, de
ce nu ?, care ar trebui să fie luate în
considerare când se emit judecăţi de
valoare. Este adevărat că „târâmul”
juridic este mai arid, dar există şi
multe nuanţe şi faţete ale speţelor,
care ar trebui cercetate în

profunzime pentru ca să nu fie
condamnaţi oameni nevinovaţi. De
exemplu, contracararea mărturiilor
mincinoase, răutăcioase sau
„comandate” fac parte dintr-un
domeniu extrem de labil şi subiectiv.
Abia după declaraţiile acestor
„martori” ar trebui să înceapă
verificarea prin anchete, în
profunzime, a veridicităţii
informaţiilor acestora. Puterea
legitimă şi toţi parlamentarii ar
trebui să analizeze în comisiile de
specialitate „uşurinţa” cu care poate
fi întocmit un dosar penal, pentru
toate „găinăriile”, din cauza
legislaţiei existente la ora actuală.

Sigur, experţii în „arte
marţiale” politice, care deţin la ora
actuală Puterea legitimă, dar şi
ceilalţi parlamentari aflaţi în
opoziţie, ar trebui să pună pe masa
de lucru strategii legislative clare, iar
„metehnele” unor „legi de tip
stalinist” să fie depuse la Muzeul
Naţional de Istorie din Bucureşti.
Conlucrarea dintre avocaţi,
judecători, procurori cu experienţă
şi Parlamentul României ar putea
corecta multe din legile, care nu mai
corespund actualei Democraţii.
Relaxarea legislativă şi fiscală, cu
efecte pozitive în plan economic şi
social, ar putea duce la un echilibru
şi o armonie prosperă atât pentru
statul român cât şi pentru economia
de piaţă din România. De la
Bucureşti ar trebui să „răsară”, din
nou, zâmbetele pe feţele tuturor
românilor!

“Artele marţiale” din politică

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: Victor Constanti-
novici.

VIAŢA LA ŢARĂ
DINDEŞTIUL DE IERI ŞI DE

AZI
Scriitorul, istoricul şi profe-
sorul de istorie IOAN
CEARNĂU ne va prezenta, în
emisiunea VIAŢA LA ŢARĂ,
Muzeul de istorie din satul
Dindeşti, Cetatea de lut şi
câteva dintre realităţile actuale
ale acestei străvechi aşezări is-
torice din judeţul Satu Mare.
Realizator: Dumitru
Ţimerman.

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

reDacţIa şI aDMInIStraţIa:
Bulevardul Transilvania nr.3
TELEFON/FAX: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro

pubLIcItate: Bogdan Tulbure

reDactorI
Nicolae Ghişan, Bogdan Tulbure,
Robert Marcus, Florin Mureșan,
Raluca Jofi, Ioana Simion, Teodor
Curpaş 

coL ab or atorI
Dumitru Țimerman, Valeriu Ioan,
Cristian Stan

abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).
Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

DIrector  generaL gaZeta De norD VeSt & norD VeSt tV: răZVan MIrcea goVor

corectură: Ştefan Chiş

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

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

URDA ŞI ASOCIAŢII IPURL cu
sediul în Satu Mare, str. George
Călinescu nr.66, înregistrată la
UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF
36267450, în calitate de lichidator
judiciar, anunță scoaterea la licitație
a următoarelor bunuri ale debito-

rilor de mai jos. Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII
IPURL.

1) SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
b) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
c) Stoc de marfă – 8.141,26 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a)Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 25.080 lei 
b) Set mobilier birou – 930 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole elec-
trice,jucării,etc. – 507.500 lei. Se vând în bloc sau individual. 

În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
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.Informații suplimentare– tel.
0786199011. 
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Construită în stil romanic
în urmă cu peste 800 de
ani, imediat după marea

invazie tătară din 1241, Biserica
Reformată din Acâș este unul
dintre cele mai vechi lăcașuri de
cult din județul Satu Mare.
Ridicată iniţial ca mănăstire ro-
mano-catolică şi mai apoi
transformată în biserică
reformată, construcţia este unică
cel puţin din două motive: deşi au
trecut peste 800 de ani de când a
fost ridicată, biserica este în con-
tinuare nefinisată în exterior şi
până în zilele noastre păstrează
semiluna islamică în vârful turlei.

Focul, trăsnetul şi
nici cutremurul nu
au putut să o pună 
la pământ

Prima legendă care se
leagă de acest lăcaş de cult este
aceea legată chiar de construirea
bisericii. Aceasta ar fi fost
construită de banul Akos care
făcea parte din neamul Akoşilor
din Panonia, venind din Sciţia în
frunte cu cei şapte conducători ai
sciţilor. Neamul Akoşilor, cel care
a construit biserica şi a dat numele
aşezării, s-a stins în secolul XVI. 

Există o teorie conform
căreia biserica nu a fost tencuită
tocmai pentru că respectă regulile
romanice. Unii localnici susţin însă
că pereţii exteriori ai bisericii au
fost tencuiţi, numai că în decursul
anilor, datorită multiplelor
renovări, tencuiala ar fi fost

îndepărtată. 
Legenda spune în schimb

că biserica a rămas netencuită
deoarece toate încercările de a
aplica un strat de tencuială au fost
zadarnice pentru că tencuiala nu se
prinde de pereţi. Mulţi preoţi au
încercat să tencuiască lăcaşul de
cult. Îl tencuiau meşterii, îl finisau,
dar după aceea cădea tot. Mortarul
nu se prindea de pereţi. Se spune că
atunci când a avut loc Reforma lui
Martin Luther, reformaţii au ocu-
pat mănăstirea şi au alungat
călugării benedictini. Supăraţi,
aceştia au aruncat asupra bisericii

multe blesteme din cauza cărora va
rămâne netencuită pentru tot-
deauna.

Placa omagială instalată
în biserică cu ocazia împlinirii a
800 de ani de existenţă atestă că la
1241 biserica a fost devastată de
către tătari. Soarta avea să rezerve
însă destule surprize şi necazuri
acestui splendid edificiu. În anul
1642, în urma unui incendiu, bis-
erica a ars şi imediat după aceea au
venit turcii, care i-au dat foc din
nou. 

După ce a trecut prin foc
şi furia turcilor, o altă nenorocire a

lovit biserica. În 1747 un trăsnet a
lovit unul dintre turnuri însă parcă
o mână divină a făcut ca biserica să
nu ardă din temelii. În septembrie
1834 a avut loc un mare cutremur
în zona Careiului, fiind distruse
mai multe aşezări. Biserica din
Acâş a suferit mari daune, dar nu s-
a prăbuşit, a rămas în picioare. Oa-
menii s-au chinuit să adune bani să
refacă biserica, dar din cauza
sărăciei n-au reuşit să adune fon-
duri suficiente şi biserica a rămas în
aceeaşi stare până în 1862 când a
fost cuprinsă de un alt incendiu
devastator. Atunci, focul a ars trei
zile încontinuu şi a devastat
jumătate din sat. Cu mari greutăţi,
în perioada 1896—1902 biserica a
fost renovată cu sprijinul financiar
al comisiei pentru ocrotirea mon-
umentelor de artă.

Semiluna şi cocoşul
tronează în vârful
celor două turnuri

O altă ciudăţenie a Bis-
ericii din Acâş sunt simbolurile
care tronează semeţ pe cele două
turnuri ale edificiului. Pe un turn
se află cocoşul, simbolul religios
specific reformaţilor, semnul
convenţional al vigilenţei şi lu-
minii. Pe celălalt turn se află
semiluna, simbolul islamului, cel
care evocă moartea şi învierea.

Prezenţa semilunei pe
un lăcaş de cult creştin este uni-
cat în România explicaţia venind
tot dintr-o legendă care spune că
aceasta a fost ridicată în turn
deoarece se credea că turcii nu
atacă lăcaşurile care au acest
semn mahomedan. Probabil că
această idee le-or fi venit
sătenilor după ce invadatorii au
distrus biserica proaspăt
renovată, în 1642. 

Tot legenda spune că
biserica din Acâş ar fi legată

printr-un tunel de castelul din
Ardud, care la rândul său printr-
o reţea de alte tunele ar fi fost
legat de cetăţile Sătmar şi
Medieş. Legenda tunelurilor este
încă prezentă în conştiinţa
sătmărenilor cu toate că nimeni
nu se poate lăuda că ar fi făcut un
drum subteran între aceste
localităţi. Probabil că tunelurile
din preajma bisericilor şi
castelelor erau mult mai scurte şi
aveau rolul de ieşiri de salvare în
caz de pericol. 

Înveşmântată în aura
atâtor legende, biserica din Acâş
este una dintre splendorile artei
romanice europene ale evului
mediu timpuriu, aparţinând ca
structură arhitectonică stilului
iniţial al Abaţiei din Cluny, lo-
calitate din provincia Burgundia
din Franţa.

După 800 de ani,
biserica blestemată
va fi reabilitată

Proiectul de hotărâre
privind aprobarea reabilitării
acestui obiectiv, cheltuielile şi
acordul de parteneriat necesare a
fost aprobat de consilierii
judeţeni în şedinţa extraordinară
din luna noiembrie a anului tre-
cut.

Valoarea proiectului
este de peste 2,3 milioane de lei,
inclusiv TVA, iar cofinanţarea de
2% va fi asigurată de Parohia
Reformată Acâş.

Fiind un monument de
interes naţional, obiectivul are
deja toate avizele necesare şi
proiectul tehnic aprobate de
Ministerul Culturii, astfel că
după încheierea tuturor
formalităţilor privind finanţarea
şi execuţia lucrărilor, Biserica
Reformată din Acîş va fi în sfârşit
reabilitată.

NICOLAE GhIşAN

Lăcașul blestemat de călugării benedictini
va fi reabilitat 
8Unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură din nord-vestul ţării, Biserica Reformată din
comuna Acâș, va fi reabilitat prin Programul Operaţional Regional

În  data de 17.02.2017  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       21.02.2017          de la ora 15:00,  la
Cabinet Dr.Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
_____________________________________
În data de    02.03.2017  de la ora 13:00, la Cabi-
net Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Consultatie gratuita !
Programări telefon: 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
medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
_____________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între
orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta

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
_____________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de 11.03. 2017  va
consulta 

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

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

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

Programări: 0740314450
_____________________________________
La  cabinet Dr. Coica     ,între orele 15:00-18:00,
va consulta

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat Nutriţie şi

Boli Metabolice

-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapondere,
subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet ges-
taţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hipe-
ruricemii/guta
-determinarea glicemiei

Programări la telefon:  0741.135.808  intre orele
12:00-15:00
_____________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

Luni-Marţi-Vineri  între orele: 14:30-18:30
Miercuri-Joi  între orele:   9:00-13:30
_____________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Posturi temporare la Direcția
Județeană de Statistică Satu Mare

Direcția Județeană de Statistică
Satu Mare, cu sediul în mu-
nicipiul Satu Mare,

organizează concurs pentru funcții pe
perioadă determinată, respectiv 1
martie – 30 iunie 2017).

Este vorba despre
următoarele posturi: 3 posturi referent
1A – operatori calculator, introducere
și validare date pentru Ancheta
Structurală în Agricultură 2016. Aceste
funcții contractuale sunt prevăzute în
cadrul Grantului nr. 08411.2015.002¬
2016.668 ”Contribuția Uniunii Eu-
ropene la Ancheta Structurală În
Agricultură 2016”, în conformitate cu
regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al
Parlamentului European și Consiliul
European. Concursul se organizează cu
respectarea prevedilor Regulamentului
– cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor  contractuale din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, la
sediul Direcției Județene de Statistică
Satu Mare, în perioada 22 – 24 febru-
arie.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 15 februarie, ora
16.00, la sediul DJS Satu Mare.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină,
în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art. 49 din HG nr
611/2008, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul și pe site-ul DJS Satu
Mare, www.satumare.insse.ro. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
DJS Satu Mare sau la numărul de tele-
fon: 0261 712 572.
Condițiile de desfășurare a concursului

sunt următoarele: 
1. Data până la care se pot
depunde dosarele de înscriere este data
de 14 februarie 2017,ora 16.00
2. Concursul va avea loc la
sediul Direcției Județene de Statistică
Satu Mare, b-dul vasile Lucaciu, nr 35
Proba scrisă va avea loc în data de 22
februarie 2017, de la ora 10.00, iar
proba practică în data de 23 februarie
2017, constând în introducerea pe cal-
culator a unui text și a unor chestionare
ASA 2016, de la ora 15.00. Interviul va
avea loc în data de 24 februarie 2017,
de la ora 16.00.

Condiţiile de participare la
concursul de recrutare:
1. Condiţii generale prevăzute de lege:
a) Cetăţenie română şi domiciliu în
România; b) Cunoaşterea limbii
române, scris şi vorbit; c) vârsta de
minimum 18 ani împliniţi; d) Capaci-
tate deplină de exerciţiu; e) Stare de
sănătate corespunzătoare postului pen-
tru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate; f ) În-
deplinirea condiţiilor de studii
prevăzute de lege pentru funcţia
publică; g) Îndeplinirea condiţiilor
specifice pentru ocuparea postului; h)
Nu a fost condamnată pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, con-
tra statului sau contra autorităţii, de ser-
viciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea; i) Nu a
fost destituită dintr-o funcţie publică
sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani. 2. 
2. Condiţii de studii necesare şi condiţii
specifice: 
Studii medii: - cunoştinţe de bază în
utilizarea calculatorului (MS Office) şi

experienţă în prelucrarea datelor la
RGA, RPL sau ASA - vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 6 ani; - cunoaşterea
reglementărilor naţionale şi
internaţionale în domeniul statisticii
agriculturii.

Abilități și aptitudini nece-
sare: - integritate; - atitudine pozitivă,
pro-activă; - excelente calităţi de comu-
nicare scrisă şi verbală; - capacitate de
organizare, autodisciplină; - pro-
movarea de înalte standarde etice şi
profesionale; - persoană bine
organizată. 
3.  Bibliografie: 1) Legea nr. 226/2009
a organizarii și funcționării statisticii
oficiale în România, cu modificarile și
completarile ulterioare; 2) Manualul
operatorului statistic la Ancheta Struc-
turala In Agricultura 2016; 3) Ghidul
metodologic al chestionarului Anchete
Structurale In Agricultura 2016; 4) Mi-
crosoft Office 2003. Brief Concepts
and Techniques Shelly, Gary B.; Cash-
man, Thomas J. Thomson Course
Technology, 2007 Iv.  Acte necesare
pentru completarea dosarului de con-

curs: a) formular de Inscriere; b) copia
actului de identitate; c) copie după cer-
tificatul de căsătorie , daca este cazul
(pentru persoanele de sex feminin) ; d)
copiile diplomelor de studii și ale altor
acte care atesta efectuarea unor
specializări; e) copia carnetului de
muncă sau, după caz, 0 adeverință care
să ateste vechimea în muncă și, după
caz, în specialitatea necesară postului;
f ) cazierul judiciar; g) adeverință care
să ateste starea de sănătate
corespunzătoare , eliberată cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului de
catre medicul de familie (adeverința
trebuie sa conțină, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sanătății Publice); h)
curriculum vitae. Copiile de pe actele
prevăzute la alin. b, c, d, e se prezintă
impreună cu originalele și se certifică
pentru conformitate cu originalul de
către secretarul comisiei de concurs .
Formularul de înscriere se pune la
dispoziția candidaților pe site-ul:
www.satumare.insse.ro și la secretaria-
tuI instituției.

CRISTIAN STAN

Ca urmare a cererii tot
mai scăzute din partea tinerilor,
30 de specializări de la opt
universități din România vor
intra în lichidare. Problema din
mediul universitar a fost
recunoscută și de Ministerul
Educației, care a lansat o invitație
la dezbatere publică pe marginea
acestui subiect.

Printre cele opt
universități din întreaga țară se
află și Fundația ”Academia
Comercială”, din județul Satu
Mare, care în anul universitar
2017-2018 va avea cu patru
specializări în minus. Așadar, la
Fundaţia "Academia Comercială”
din Satu Mare, domeniul de
licenţă "Contabilitate" nu vor
mai exista, din anul universitar
2017-2018, specializarea "Con-
tabilitate şi informatică de
gestiune", precum şi specializările
"Management" şi "Finanţe şi
bănci".

Motivul pentru care s-a
ajuns la aceste acțiuni este
numărul studenților din Româ-
nia, care a ajuns la jumătate în

comparație cu anii trecuți, dar și
iluziile în care s-a trăit atâta timp.
De asemenea, județul Satu Mare
se numără printre județele din
țară a cărui număr de absolvenți
de studii superioare scade de la
an la an. 

”Este foarte bine ce se
întâmplă. Am trăit prea mult
timp din iluzii. Putem vorbi și
despre o greșeală a părinților care
își visează copiii directori, când
poate ei ar fi niște mecanici ex-
traordinari. Nu toate
specializările au trecere în fața
angajatorilor. Astfel, în România,
în ultimii șapte ani, numărul
studenților s-a înjumătățit. Din
tinerii capacitați, în fiecare an
aproximativ 10.000 decid să
studieze dincolo de granițe. Fap-
tul că se pune lacătul pe câteva
specializări nu este o surpriză”, a
declarat Ștefan vlaston, specialist
în educație. 

Confirmarea vine din
statisticile care ne arată că
numărul populației care se înscrie
la învățământul de nivel superior
este în continuă scădere în județul

Satu Mare, în 2016 numărul aces-
tora ajungând la 1.291 de la
1.489. În ceea ce privește
absolvenții învățământului supe-
rior, din județul Satu Mare,
numărul acestora a scăzut drastic
în ultimii ani. Conform Institu-
tului Național de Statistică, din
anul 2010, când absolvenții
învățământului superior erau de
545,  până în anul 2015 numărul
acestora a scăzut la 262.

Conform unui proiect
de Hotărâre a Guvernului, 30 de
specializări de la opt universități
din țară urmează să fie lichidate.
Cele mai multe programe sunt de
la universitățile private, iar cel
mai mult au avut de suferit
domeniile afacerilor, turismului și
a istoriei. Dezbaterea publică este
deschisă până în data de 24 febru-
arie.

Ioana Simion

ÎNvăţăMâNT

Mai multe specializări, de la o Academie din județul Satu Mare,
vor fi lichidate
8 Numărul absolvenților sătmăreni a scăzut drastic în ultimii ani

Atenţie la pietoni!
N e a c o r d a r e a

priorității de trecere pietonilor,
a fost cauza unui eveniment ru-
tier petrecut lunii în municip-
iul Satu Mare.

Luni, în jurul orei
08:45, un conducător auto de
39 de ani din Satu Mare, con-
ducând autoturismul propri-
etate privată în Piața Romană
din municipiu și ajuns în
apropiere de intersecția cu
strada Mircea cel Bătrân, pe
fondul neacordării priorităţii
de trecere pietonilor, a acciden-
tat ușor un bărbat de 36 de ani,
care, în calitate de pieton, se
afla angajat în traversarea
străzii pe trecerea de pietoni
marcată şi semnalizată
corespunzător. Conducătorul
auto a fost testat cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind nega-
tiv, cercetările urmând să con-
tinue pentru comiterea
infracțiunii de vătămare
corporală din culpă.

Prins în trafic  
fără permis de 
conducere

Polițiștii orașului
Ardud au identificat luni. un
tânăr de 25 de ani din locali-
tate, circulând cu autoturismul
pe strada  Ardudul Mic din
Ardud.  La controlul efectuat,
s-a stabilit că cel de la volan nu
deținea permis de conducere
pentru nici o categorie de ve-
hicule, motiv pentru care în
prezent acesta este cercetat
penal pentru conducere fără
permis.

Amenzi de peste
14000 lei într-o zi

Pentru neregulile de-
pistate cu ocazia controalelor
efectuate în trafic pe parcursul
zilei de 13.02.2017, poliţiştii
rutieri sătmăreni au aplicat 92
de sancţiuni contravenţionale,
în valoare de 14.400 de lei.
Ca măsură complementară,
poliţiştii au reţinut, în vederea
suspendării dreptului de a
conduce, 2 permise de con-
ducere  și au ridicat, pentru
lipsă ITP, 2 certificate de în-
matriculare.

Sătmărean prins la
furat în Banat

Un bărbat de 34 de
ani din Satu Mare a fost prins
de polițiști și dus la audieri
după ce a furat alimente din
municipiul Reșița. Incidentul a
avut loc în noaptea de 13/14
februarie, în jurul orei 02.10.

În urma investigațiilor
efectuate la fața locului și a
semnalmentelor oferite de pro-
prietar, polițiștii au reușit să
prindă hoțul asupra căruia au
găsit și o rangă metalică.

Bărbatul de 34 de ani,
din Satu Mare, locuiește în mu-
nicipiul Reșița fără forme legale.
Acesta a fost condus la sediul
Poliției pentru audieri, fiind
cercetat pentru furt calificat.

Alimentele furate, în
valoare de aproximativ 700 de
lei, au fost recuperate și predate
persoanei vătămate.
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Premiera 
spectacolului
”Lumânărarul” 
în Sala Mare a
Teatrului de Nord

Secția română a Teatrului
de nord prezintă premiera specta-
colului ”Lumânărarul” de Gior-
dano Bruno în regia lui Marius
Costache, scenografia Cristian
Gătina. Din distribuție fac parte ac-
torii: Sorin Oros, Romul Moruțan,
Crina Andriucă, Roxana Fânață,
Sergiu Tăbăcaru, Anca Dogaru,
Vlad Mureșan, Cristian But. 

Singura piesă de teatru a
lui Giordano Bruno și prima sa
operă publicată, Lumânărarul este
o comedie de moravuri care precede
cu mai bine de jumătate de secol op-
erele celui mai cunoscut autor de
comedii al Renașterii, Moliere, în-
trecându-i de departe în măiestrie
atât pe el cât și pe toți urmașii lui au-
tori de gen. Spectacolul prezintă o
lume în fierbere în care cunoașterea
este inseparabilă de magie. Se
instaurează o atmosferă de carnaval
unde protagoniștii devin borfașii ce
provoacă acțiunea, ca un joc hilar pe
care numai ei îl pot controla. O
sărbătoare de o noapte, atât de
neobișnuită, plină de magie și de
iluzionism, încât păcăliții nu se pot
decide: a fost aievea sau a fost un
vis?  

Ziua Cititului 
Împreună...

Biblioteca Municipală
Carei va sărbători   joi, 16 februarie
2017  ziua Mondială a Cititului
Împreună. Evenimentul va avea loc
în parteneriat cu Grupul „Citim
Împreună România” sub genericul
„zICI 2017”.

„zICI 2017” la Carei va
cuprinde un maraton al lecturii de
povești ce se va desfășura la secția de
copii a Bibliotecii Municipale Carei
și un exercițiu de lectură ținut de
părinți sau bunici la Grupa Aricilor
Isteți de la Grădinița cu Program
Prelungit nr. 3 Carei.

Înscrieri pentru
vârstnici la Centrul
„Sf. Iacob”

Centrul de zi pentru
vârstnici “Sf. Iacob” al Organizației
Caritas a Diecezei Satu Mare oferă
de 18 ani servicii pentru persoane
vârstnice cu boli cronice, dar în stare
transportabilă pentru petrecerea
timpului într-o atmosferă plăcută
sub supraveghere permanentă,
evitând astfel instituționalizarea.
Centrul de zi pentru vârstnici “Sf.
Iacob” primește noi înscrieri. Sunt
așteptate persoane cu vârsta de peste
60 de ani, care suferă de boli cron-
ice, dar pot fi transportate.

Centrul asigură
menținerea sănătății mentale și fiz-
ice, supravegherea atentă a stării de
sănătate, administrarea medica-
mentelor, 3 mese pe zi, posibilități
de igienă corporală, programe vari-
ate și interesante, transportul pe
raza municipiului Satu Mare. Vârst-
nicii interesați, cât și membrii lor de
familie pot obține mai multe
informații sunând la numărul de
telefon 0261-714606 sau personal
la sediul instituției: bulevardul
Unirii nr. 38, de luni până vineri
între orele 7.30 și 15.30.

O firmă de specialitate
angajată de Primăria Satu Mare
a efectuat ieri o serie de lucrări
de forare a solului pe strada
Ștrandului în vederea elaborării
Studiului Geotehnic pentru cel
de-al treilea pod peste Someș.
Aceste lucrări vor continua şi pe
cealaltă parte a Someșului, adică
lângă fostul magazin Interex
din cartierul Micro 17. Acest
Studiu Geotehnic va face parte
integrantă din proiectul tehnic
al podului.

Pentru realizarea
Proiectului Tehnic al celui de-al
treilea pod peste râul Someș,
Primăria Satu Mare a alocat, în
propunerea de buget pentru
anul 2017, suma de 885 mii lei,
iar pentru exproprieri suma de
1,15 milioane de lei.

Astfel, dacă cel de-al
treilea pod va fi realizat, acesta
va fi construit în prelungirea
străzii Ștrandului și va coborî în
Micro 17 în parcarea fostului
magazin Interex.

Municipalitatea poate
realiza cel de-al treilea pod din
credit, în cazul în care nu se
găsesc alte surse de finanţare.
Conform estimărilor, podul ar
costa 90-95 milioane lei, cu tot
cu TVA.

Una dintre firmele care
distribuie cornul în școlile din
județul Satu Mare a fost amen-
dată substanțial de comisarii Co-
misariatului Județean pentru
Protecția Consumatorilor pen-
tru că nu erau respectate grama-
jele prevăzute pentru cornuri.
Cu alte cuvinte, furau de la gura
elevilor. 

În urma unui control
efectuat în prima zi de
distribuție, adică 3 ianuarie, cor-
nurile distribuite de SC  Logistic
Media Pop Art Srl  nu respectau
cantitatea neta de  80 de grame
(69,11 /  70,65 /  75,44 /   77,24
grame ), dar nici biscuiții 43,40
grame. De asemenea, s-a mai
constatat că, în câteva școli, nu a
fost distribuită cantitatea nece-
sară prevăzută în contract atât în
ceea ce privește numărul cornu-
rilor cât și numărul pachetelor
de biscuiți. 

Cei de la Protecția Con-
sumatorului mai precizează că la
o școală din județul Satu Mare
cornurile erau învelite greșit, cu
partea de exterior a ambalajului
înspre interior, adică cu scrisul
imprimat pe ambalaj către corn,

luând contact direct cu produ-
sele. 

Pentru deficientele con-
statate, operatorul economic SC
Logistic Media Pop Art  SRL a
fost sancționat contravențional

cu  amendă în valoare de  10.000
lei, fiind dispuse măsuri imediate
de remediere a deficiențelor și
respectarea condițiilor din Caie-
tele de sarcini pe care s-a angajat
la câștigarea licitației.

În zOnA şTRAnDULUI

Se face al 3-lea pod?
PROTECţIA COnSUMATORILOR

Corn cu probleme
8Amendă uriașă pentru una dintre firmele care distribuie cornul în școlile din județ

Clădirile periculoase din Satu Mare
8Doar în zona Centrului Vechi al Sătmarului, intens circulată pietonal, au fost găsite
zeci de imobile a căror tencuială stă să cadă

Municipiul Satu Mare are,
din nefericire, zeci de clă-
diri care pot fi socotite

drept pericol public. Cei care cir-
culă pe lângă acestea se pot trezi ori-
când cu o bucată de tencuială în cap.
Practic, doar în zona Centrului
Vechi al orașului am găsit, ușor, cel
puțin 30 de clădiri cu tencuială sco-
rojită, care stă să cadă. Pericolul este
cu atât mai mare acum, când, după
o perioadă foarte rece, apa infiltrată
în tencuială se dezgheață. În această
zonă, care este intens circulată pie-
tonal, sătmărenii sunt expuși peri-
colului la fiecare pas.

Pe Corso 
și Semicorso

Altădată mândria Sătmaru-
lui, clădirile de pe Corso și Semicorso,
cu unele foarte mici excepții, arată
groaznic. Și nu partea estetică este cea
mai importantă în acest caz ci mai de-
grabă securitatea pietonilor, știindu-
se faptul că ambele zone sunt intens
circulate pietonal. De exemplu, pe Se-
micorso, pereții unei clădiri sunt
scorojiți, tencuiala este la un pas să
cadă, iar la parter se desfășoară
activități comerciale cu deschidere pe
stradă. Pericol iminent.

Pe Corso, sunt cinci-şase
clădiri a căror tencuială poate cădea
oricând. ”Perdeaua” care ascunde
acum Hotelul Dacia s-a rupt în
locul fostei intrări, astfel că nu este
exclus ca și de aici să mai cadă câ-
teva bucăți de tencuială sau zidărie.
La Ceasul Electric, un balcon este

susținut doar în bârne. 

I.C. Brătianu și Ștefan
cel Mare

O altă zonă extrem de peri-
culoasă din acest punct de vedere
este bulevardul I.C. Brătianu. Și aici,
trotuarele sunt înțesate de lume
aproape în orice moment al zilei,
asta în timp ce, deasupra, foarte
multe clădiri sunt foarte periculoase
pentru sătmăreni. De jos, de pe tro-
tuar, pericolul nu se vede. Însă el
există, iar o tragedie se poate întâm-
pla aici în orice moment. 

Tot în zona Centrului

Vechi sau adiacentă, mai sunt și alte
clădiri foarte periculoase pentru săt-
măreni. Doar pe strada Ștefan cel
Mare sunt o sumedenie de astfel de
clădiri. Una dintre ele, din care a în-
ceput să cadă și bucăți de cărămidă
nu doar tencuială, se află în imediata
vecinătate a recent renovatului im-
obil unde funcționa fostul Cinema
Popular, acum Casa Meșteșugarilor.
Fațada sediului Poștei, de pe strada
Mihai Viteazu, a fost acoperită cu o
plasă pentru că e foarte periculoasă.
De asemenea, și deasupra intrării în
Liceul de Artă ”Aurel Popp” sunt câ-
teva bucăți de tencuială care se pot
desprinde oricând. 

Cine trebuie 
să le repare

Inevitabil, fațada acestor
clădiri trebuie reparată până nu se
întâmplă vreo nenorocire. Însă de
foarte mulți ani de zile se poartă
discuții: cine trebuie să o facă. Pro-
prietarii spun că Primăria, Primă-
ria spune că locatarii.  La un
moment dat s-a încercat o rezol-
vare a situației printr-un partene-
riat Primărie-proprietari dar nu s-a
finalizat. Cert este că, în cazul unei
tragedii, proprietarii clădirilor sunt
direct răspunzători și sunt trași la
răspundere de autorități. 

CRISTIAN STAN

PERICOL. Clădirile cu probleme se află în zonele cele mai intens circulate pietonal
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Analize şi investigaţii recomandate 
de medici la început de an

Faceti anual o evaluare
amănunţită a stării de
sănătate, vă recomandă la

unison medicii! Şi optaţi pentru
cele mai bune clinici şi cei mai
experimentaţi specialişti pentru
analizarea rezultatelor. orice
problemă de sănătate depistată în
stadiu incipient este mai uşor de
tratat şi se vindecă mai repede,
spun specialiştii turci care
tratează pacienţi din Romănia.
aceştia pledează pentru un
check-up complet care nu
durează mai mult de 4 ore.

“Dintre pacienţii care
ajung în centrele noastre pentru
analize amănunţite, mai bine de 80
la sută îşi depistează o problemă
medicală despre care nu ştiau -
românii se încadrează şi ei în
această statistică. Cel mai des
diagnosticăm probleme precum
nodulii tiroidieni, mamari, calculii
renali sau chiar tumori maligne în
stadiu incipient. Însă depistarea la
timp face ca aceşti pacienţi să se
vindece repede şi complet, iar cos-
turile terapiei să fie mult mai mici
decât în cazurile descoperite mai
târziu”, spune dr. Şirin Parkan,
medic al spitalului Kadikoy din
Turcia.

Doctorii vă sfătuiesc să
ţineţi cont şi de vârstă şi sex atunci
când vă faceţi testele complete. La
20 de ani, lista analizelor trebuie să
includă măsurarea glicemiei, a co-
lesterolului, a hemoglobinei, evalu-
area sânilor, controlul ginecologic
la femei şi testul Babeş-Papanico-
lau. După 25 de ani, doctorii

recomandă ecografia mamară
anuală, evaluarea tiroidei, dar şi a
sănătăţii pielii. La vârsta de 40 ani,
pe lista testelor se adaugă electro-
cardiograma, controlul oftalmo-
logic şi mamografia. Iar la 50,
trebuie luate în calcul, în plus, o
colonoscopie, care se repetă la 5
ani, analiza densităţii osoase, dar şi
o evaluare a glandei prostate la
bărbaţi. Din lista testelor impor-
tante recomandate de specialişti,
nu lipsesc măsurarea tensiunii arte-
riale, controlul stomatologic, dar şi
evaluarea greutăţii. În cadrul unui
check-up complet, toate rezultatele
analizelor ajung la specialişti în di-
verse domenii medicale care fac

recomandări personalizate – la ce
să fim atenţi, dacă avem tendinţa de
a dezvolta o anumită problemă etc.

Pentru a scurta timpul
dedicat evaluărilor medicale, cen-
trele de top recurg la tehnologia de
ultimă generaţie cum este scanarea
corporală completă prin RMN.
Este vorba despre un examen fără
radiaţii şi fără niciun pericol pen-
tru sănătatea pacientului (care
poate fi folosit inclusiv pentru
copii sau gravide) şi care, spre de-
osebire de un examen RMN clasic
ce analizează o anumită regiune a
corpului, permite scanarea întreg-
ului corp. Imaginile obţinute
evidenţiază oasele, ţesuturile moi,

cum ar fi muşchi, piele, nervi sau
vase de sânge şi organe precum
creierul şi inima. Investigaţia
scoate în evidenţă diferenţele din-
tre ţesutul sănătos şi nesănătos.

“Statisticile noastre pen-
tru pacienţii care aleg să facă o ast-
fel e scanare nu sunt tocmai
liniştitoare – cam 4 din 10
descoperă că au un debut de
tumoră, fie malignă, fie benignă.
Scanarea organismului nu pre-
supune iradiere şi este
recomandată mai ales pacienţilor
care s-au confruntat cu afecţiuni
maligne în familie. Se practică tot
mai mult la nivel mondial şi se
dovedeşte a fi salvatoare în, iată,

foarte multe cazuri. O
recomandăm o dată la 2 sau 3 ani”,
declară dr. Şirin Parkan.

Scanarea completă prin
RMN depistează cu uşurinţă tu-
morile de dimensiuni foarte mici
şi permite diagnosticare rapidă în
cazul tumorilor de sân, prostată,
gastrointestinale. Experţii
recomandă evaluarea anuală
completă şi în contextul creşterii
numărului de pacienţi
diagnosticaţi cu astfel de afecţiuni
maligne. În plus, fumătorii, per-
soanele cu exces ponderal şi cele
care consumă alcool regulat trebuie
să meargă la medic pentru teste
amănunţite.

Valentine's Day este
sărbătoarea, originară din SUA,
care între timp s-a extins în toată
lumea, iar 14 februarie a devenit
ziua în care cuplurile îşi declară
dragostea.

Pakistan a devenit
prima ţară care interzice această
sărbătoare, verdictul fiind dat de
Înalta Curte din Islamabad, iar
legea va intra în vigoare imediat,
scrie Business Magazin.

Astfel este interzisă
reclama fie ea electronică, tipărită
care face referire la Valentine's
Day, dar şi comercializarea pro-
duselor asociate cu această
sărbătoare (cupidoni, inimioare
etc) sau sărbătorirea în spaţiul
public.

Decizia a fost luată
deoarece sărbătoarea este
considerată "amorală", "vestică" şi
nu face parte din cultura islamică.

Această lege îi pune în
dificultate pe oamenii de afaceri
care se pregăteau să facă vânzări

mari în această perioadă.
Florăriile vând chiar de 10 ori mai
mult pe 14 februarie faţă de o zi
obişnuită.

Mohammand Naveed,
patronul unei florării, a declarat

pentru CNN că a achiziţionat
flori în formă de inimă în valoare
de 2000 de dolari. "Dacă ne este
interzisă vânzarea acestora atunci
va fi un dezastru. Nu ne permitem
aşa ceva", a spus el.

Prima ţară din lume care interzice 
Valentine's Day. Care este motivul?

ioana simion
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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.racolta@ad-
mininsolv.ro, web www.admininsolv.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 urma-
toarelor falite:

SC BIO SAL  SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
- vânzare directă, 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 AUTOCOLOR CENTER  SRL, societate în  faliment, in bankrup-
tcy, en faillite, - aparat de verificat nuanța vopselei la suma de 1.142,4 lei +
tvA.
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment,
in bankruptcy, en faillite, 
- vitrina congelator  1 buc,   1,738.54 lei, lada frigorifica 1 buc, 954.48 lei,
bazin peste,  1,974.19 lei, notebook, 1,520.83 lei, alarma , 1 buc, 1,803.20 lei,
autoutilitara mercedes (2004),   21,238.34 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)
1,593.99 lei.
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. 066,36 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 3.626,36  lei + tvA.
Bunurile se vând în bloc.
SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal tEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUt
valoarea de piată 249.790 lei 
SC IMPATIENS    SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
: Dacia 1304 la prețul de 2.429,74 lei, mobilier 867,76 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite- stoc de marfă în  valoare de 2.305 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en
faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 16.000 lei+ tvA : curele trans-
misie Contitech, curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele
transmisie volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment,
in bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă
de 34.029 lei + tvA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu,
banzic.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul ales  al lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 56/A, judeţul Satu Mare. Condițiile
de participare, regulamentul de vânzare va fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

Ministrul Apărării
N a ţ i o n a l e ,
sătmăreanul Gabriel

Leș, l-a primit ieri, la sediul
instituției pe Paul Brummell,
ambasadorul Marii Britanii în
România. Cei doi oficiali au dis-
cutat despre stadiul şi perspec-
tivele de intensificare a
cooperării în domeniul apărării,
atât în format bilateral, cât şi în
cadrul NATO.

De asemenea, atât
Gabriel Leș cât și Paul Brummell
au exprimat abordări comune
privind demersurile aliate de
adaptare la noile provocări de se-
curitate şi au subliniat importanţa
avansării procesului de imple-
mentare a deciziilor adoptate la
Summit-ul NAtO de la varşovia
din iulie 2016, cu un accent aparte
pe întărirea posturii de apărare şi
descurajare a Alianţei.

”În cadrul întrevederii cu
ambasadorul Marii Britanii la
Bucureşti, E.S. Paul Brummell, am
concentrat discuţiile pe abordările
comune privind demersurile aliate
de adaptare la noile provocări de
securitate, prin implementarea
eficientă a deciziilor adoptate la
Summit-ul NAtO de la varşovia.
Am discutat şi despre viitoarea dis-
locare a avioanelor de luptă ty-
phoon ale Forţelor Aeriene Regale

britanice în România, planificată
pentru mijlocul acestui an.

Întâlnirea de astăzi vine
ca o continuare firească a vizitei
şefului Statului Major General,
generalul Nicolae Ciucă, la Lon-
dra în luna ianuarie, la invitaţia
omologului său britanic, când s-au
aprofundat aspectele tehnice ale
cooperării bilaterale pe linie
militară”, se arată într-un mesaj po-
stat de Gabriel Les, pe Facebook.

Ministrul Leş a exprimat
aprecierea deosebită a autorităţilor
române pentru participarea
forţelor armate britanice la

exerciţii în Marea Neagră şi la
activităţi de instruire şi misiunile
de poliţie aeriană de pe teritoriul
României, cu referire directă la vi-
itoarea dislocare a avioanelor de
luptă typhoon ale Forţelor
Aeriene Regale britanice în Româ-
nia, planificată pentru mijlocul
acestui an.

totodată, cei doi au re-
liefat rolul esenţial pe care îl au, în
actualul context de securitate,
exerciţiile multinaţionale
desfăşurate în România şi în zona
Mării Negre, precum şi cooperarea
tehnico-militară.

MApN

Sătmăreanul Gabriel Leș, vizitat
de ambasadorul Marii Britanii
8 Cei doi oficiali au avut o discuție aprofundată și interesantă despre
exerciţiile multinaţionale desfăşurate în România şi în zona Mării Negre

Senatul a adoptat, cu una-
nimitate de voturi, proiectul de
lege privind aprobarea OUG nr.
14/2017 pentru abrogarea OUG
nr. 13/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 286/2009
privind Codul penal și a Legii

nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum și pen-
tru modificarea Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură
penală.

Raportul favorabil cu
amendamente întocmit luni de

Comisia juridică a fost asumat de
plenul Senatului cu 120 de voturi
‘pentru’.

Proiectul legislativ are un
caracter organic și a fost adoptat de
Senat, în calitate de primă Cameră
sesizată, cu 118 voturi ‘pentru’.

Președintele PSD, Liviu
Dragnea, consideră că victor
Ponta nu își dorește nomi-
nalizarea pentru funcția de min-
istru al Justiției, deși îl consideră
capabil să ocupe orice poziție
guvernamentală.

“Nu cred că victor vrea
așa ceva, dar eu am spus-o mai
demult, victor poate să ocupe
orice poziție în orice Guvern din
România. Dar aici, totuși, un cu-
vânt important, de fapt primul
cuvânt, trebuie să-l aibă șeful
Guvernului, care, după ce se va
gândi la niște propuneri, va tre-
bui să le prezinte și partidelor

din coaliție și, bineînțeles,
președintelui care le semnează”,
a declarat Dragnea marți, la
ieșirea de la Înalta Curte de
Casație și Justiție, unde a avut
loc un nou termen în dosarul în
care este judecat pentru instigare
la abuz în serviciu.

Întrebat care ar fi, în
opinia sa, persoana cea mai
potrivită să conducă Ministerul
Justiției, președintele PSD a
răspuns că propunerile trebuie să
le facă premierul.

“Eu nu sunt prim-min-
istru, știți bine că nu am putut să
fiu prim-ministru. Eu nu fac ast-

fel de afirmații public, dacă am
o idee, o spun premierului, dar i-
am spus, i-am spus și eu, și dom-
nul tăriceanu, că aștept de la
dumnealui niște propuneri pe
care să le facă public, să le facă în
partid, să le facă președintelui
Iohannis, pentru a ocupa cel
puțin cele două posturi care sunt
vacante”, a precizat Liviu Drag-
nea.

Florin Iordache a demi-
sionat pe 9 februarie din funcția
de ministru al Justiției, în locul
său fiind numită, ca interimar,
Ana Birchall, ministrul delegat
pentru Afaceri Europene.

SENAt:
Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 
nr. 14/2017, adoptat cu unanimitate de voturi

DRAGNEA DESPRE vARIANtA NOMINALIzăRII LUI PONtA CA
MINIStRU AL JUStIțIEI:

Nu cred că Victor vrea așa ceva

Liviu Dragnea: Decizia
de la Alba Iulia arată că guvernul
a avut dreptate. Ce explicaţie
dă acum domnul preşedinte?

Liviu Dragnea,
preşedintele PSD, a declarat marţi,
la sediul instanţei supreme, că de-
cizia instanţei de la Alba Iulia prin
care a fost anulată o condamnare
pentru abuz în serviciu arată că "gu-
vernul a avut dreptate", precizând că
"dacă OUG 13 nu era abrogată, nu
apăreau astfel de decizii".

"Decizia instanţei de la
Alba Iulia a arătat încă o dată că gu-
vernul a avut dreptate. Guvernul a
spus, în toată perioada de după
adoptarea ordonanţei, că principala
motivaţie o reprezintă dorinţa de a
nu se ajunge la practivă neunitară în
instanţe, de a nu exista situaţia care,
din păcate, s-a întâmplat, sau din
fericire, în care o instanţă, şi cred că
a procedat corect, a considerat că
Constituţia trebuie respectată şi
trecând termenul de 45 de zile după
ce un articol a fost criticat de Curtea
Constituţională, a considerat că nu
mai produce efecte juridice. Ce
explicaţie dă acum domnul
preşedinte Iohannis, procurorul
general, DNA, CSM, când a apărut
această sentinţă? Dacă OUG 13 nu
era abrogată, nu apăreau astfel de
decizii. (...) Asta a fost principala
motivaţie şi încă o dată se dovedeşte
că demersul guvernului a fost corect,
legal şi constituţional, aşa cum a
spus şi CCR. (..) Dacă OUG 13 nu
ar fi fost abrogată, deci pe de o parte
nu apărea asemenea decizie, iar pe
de altă parte dacă s-ar fi dat înainte,

în guvernarea Cioloş, atunci când au
adoptat acea ordonanţă se ţinea
cont şi de aceste decizii ale Curţii
Constituţionle, nu mai exista
situaţia în care să apară această
practică neunitară. Există o altă de-
cizie a CCR, îmi scapă numărul
acum, care spune un lucru impor-
tant şi firesc. În deciziile CCR sunt
obligatorii şi prevederile din con-
siderentele deciziei şi din dispozi-
tivul deciziei. În considerente şi în
dispozitiv se referă CCR la 3 lu-
cruri. De a se stabili o limită a
pagubei, de a se stabili intensitatea
vătămării precum şi de a se indica
legea care se încalcă", a declarat
Liviu Dragnea.

În ceea ce priveşte
ordonanţa de abrogare a OUG 13,
Dragnea a precizat că decizia
politică este ca proiectul de lege să
fie adoptat, menţionând însă că
"problema vidului legislativ rămâne".

"Eu nu mai văd de fapt
unde a fost problema. Încet, încet,
adevărul iese la iveală. CCR a spus
că Guvernul a acţionat legal, Curtea
de la Alba Iulia a decis practic să
dezincrimineze abuzul în serviciu,
ieşind din închisoare un cetăţean
român. Deci suntem în situaţia în
care dacă acea ordonanţă n-ar fi fost
abrogată, nu apăreau asemenea de-
cizii. Şi în continuare fiecare
instanţă va decide. Poate legea nu
este egală pentru toţi", a mai spus
preşedintele PSD.
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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
0261-759520

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””

“COFETARIA DANIEL
ANGAJEAZĂ AJUTOR
COFETAR, AMBALA-
TOR ŞI VÂNZĂTOARE.
INFORMAŢII LA
TEL:0261716020 SAU
STR. AUREL VLAICU,
NR.69”
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

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

Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

NE-AM
MUTAT ÎN

CASĂ NOUĂ!

MB EUROPA 
BROKER 

DE ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 5
(parter)

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro
E-mail: 

office@mbeuropa.ro
Telefon: 0261.710.470,

0744.288.530,
0744.393.211
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FeD Cup
România - Marea
Britanie, în barajul
pentru Grupa
Mondială II 
Echipa feminină de tenis a
României va întâlni formația
Marii Britanii, în perioada 22-23
aprilie, pe teren propriu, în meci
de baraj pentru Grupa Mondială
ii a Fed Cup, potrivit tragerii la
sorți efectuate marți la londra.
România țintește menținerea în
al doilea eșalon valoric al
competiției, după ce a fost
învinsă de Belgia cu scorul de 3-
1, în weekend, la București, în
primul tur al Grupei Mondiale
ii. Marea Britanie vizează pro-
movarea în Grupa Mondială ii,
după ce a câștigat barajul de pro-
movare în Grupa i valorică a
zonei Europa-Africa. Britanicele
( Johanna Konta, Heather Wat-
son, Jocelyn Rae/laura Robson)
au câștigat Grupa C, după vic-
torii cu 3-0 în fața letoniei, Tur-
ciei și Portugaliei, pentru ca în
barajul de promovare să se
impună cu 2-1 în fața Croației
(Konta, învinsă de Ana Konjuh).
Johanna Konta este cea mai bună
jucătoare britanică a momentu-
lui, ocupând locul 10 în ierarhia
mondială, Heather Watson se
află pe 72, iar Naomi Broady pe
103. la dublu, sunt patru britan-
ice în top 100 — Broady pe 70,
Watson pe 81, Anna Smith pe 89
și Jocelyn Rae pe 96.
În barajele pentru Grupa
Mondială vor avea loc meciurile
Franța — Spania, Rusia — Bel-
gia, Germania — Ucraina și Slo-
vacia — Olanda.
Celelalte meciuri de baraj pentru
Grupa Mondială ii sunt Taiwan
— italia, Serbia — Australia și
Canada — Kazahstan.

Brigada norvegiană
la Astra Giurgiu –
Genk
Meciul dintre Astra Giurgiu si
Genk, programat joi seara de la
20:00 in 16-imile Europa league,
va fi condus de o brigada de arbi-
tri din Norvegia.  Svein Oddvar
Moen va oficia la centru, urmand
a fi ajutat de tusierii Kim Thomas
Haglund şi Magnus lundberg.
Arbitri adiţionali vor fi Svein-
Erik Edvartsen şi Tore Hansen,
iar arbitru de rezervă a fost de-
semnat Jan Erik Engan. Moen nu
a mai arbitrat niciodata pana
acum vreo echipa romaneasca in
cupele europene. in 2012 a con-
dus la centru amicalul Elvetia –
Romania (0-1), iar un an mai
tarziu a oficiat la partida Roma-
nia – Turcia (0-2) din prelimi-
nariile Cupei Mondiale din
Brazilia. Moen a arbitrat in acest
sezon doua meciuri din grupele
Europa league, o partida din
preliminariile Cupei Mondiale si
o alta intalnirea din playoff-ul
ligii Campionilor.

handbaliştii de la Csm
satu mare au parte de o
nouă misiune dificilă în

acest an. După înfrângerile cu
odorhei şi turda din primele
două meciuri din 2017, elevii lui
Varady vor întâlni de la ora 17 o
altă candidată la podium, pe
Csm Bucureşti.

Cele două formaţii s-au
întâlnit de două ori anul trecut, o
dată în campionat şi apoi în de-
cembrie în cupă, în ambele întâl-
niri bucureştenii impunându-se
pe final...

„Aşa cum am arătat că
putem să jucăm de la egal la egal
cu ei în cupă la finalul anului tre-
cut, aşa trebuie să ne jucăm şansa
şi miercuri. Sigur că pornim cu
şansa a doua dar asta nu înseamnă
că nu ne putem gândi la un rezul-
tat pozitiv” spun oficialii CSM-
ului sătmărean.

Încet problemele medi-
cale se mai rezolvă în lotul CSM-
ului, singurul absent fiind sârbul
lazic care e aşteptat la începutul
lui martie la Satu Mare.

Partida CSM Satu Mare-
CSM Bucureşti va începe la ora

17 în sala lPS şi  va fi arbitrată de
cuplul B.Ciobea ( Piteşti)/B.Dor-
dea (Sibiu), observator   i.Chira
din Baia Mare.

se mai joacă în etapa a 19-a:
Steaua- Poli Timişoara, azi ora 16-
TVR2
Potaissa Turda- HC Odorhei, azi
ora 17,45- Dolcesport, Digisport
HC Vaslui- CSU Suceava, azi ora
18,30
Dunărea Călăraşi- HCD Con-
stanţa, joi ora 16,45- Dolce sport,
Digisport
CSM Focşani- CSM Făgăraş, joi
ora 18,30

niColae Ghişan

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

liGA ZiMBRilOR: CSM SATU MARE- CSM BUCUREşTi, AZi ORA 17

Un nou duel de foc...

Juniorul Satu Mare a
avut parte săptămâna trecută de
un cantonament la Ocna Șugatag.
Copiii pregătiți de Nelu Donca
au avut parte de cate doua antre-
namente zilnice si meciuri amicale
cu echipe aflate și ele in cantona-
ment la Ocna Sugatag.
iată rezultatele din amicale:  Ju-
niorul SM - Sportul Simleu 5-2,
Juniorul SM - luceafarul Balan 5-
4, Juniorul SM - Salina  Ocna
Sugatag 7-3, Juniorul SM -
Plimob Sighet 6-6.

Jucatorul Pomian Raul
care a implinit in cantonament
varsta de 12 ani a avut parte de o
mica surpriza din partea parintilor

care i-au oferit un tort cu poza
echipei Juniorul, pe care la impar-
tit cu colegii lui. 

lotul deplasat in cantonament:
Hoban Cristian, Hoban lauren-
tiu, lenghel Patrik, Nagy Denis,
Varga Zsolt, Sasu Daniel, Szilagy
David, Apai Raul, Pasca Alexan-
dru, Palage Serban, Cizmar
Adrian, Kern Raul, Pop Nandi,
Dencsak Cristof, Pomian Raul,
Pacurar Gabriel, Nagy luca, Mar-
cus George, Puscas leonardo,
Racsan Andres, Cadar Raul, Cior-
cas Danut, Ciorcas Codrut, Mati-
oca lorenzo, Nemeth Kristof,
Toth Razvan, Murvai Martin.

FOTBAl COPii

Cantonament la Ocna Șugatag pentru Juniorul
8 Elevii lui Nelu Donca au disputat și patru partide amicale

Chiar dacă la Satu Mare
atletismul nu se poate lăuda cu
condiții măcar decente de
pregătire, în ultimii ani mereu am
avut la acest sport rezultate de-
osebite la nivel de cadeți și juniori
în competițiile naționale.

iar anul 2017 a început
promițător măcar la nivel de
rezultate...Astfel la finala Campi-
onatului Naţional de probe com-
binate în sală  de la Bucureşti,
sătmăreanul  Gheorghe Coron-
dan a luat argintul. Altetul de la
lPS-CS Satu Mare a devenit vice-

campion naţional la heptatlon ju-
niori 1 (născuţi în anul 1998 sau
mai mici). Punctajul obţinut de
Corondan este de 4.081 după
probele: 60 metri, lungime, greu-
tate, înălţime, 60 metri garduri,
prăjină, 1000 metri.

“Este un rezultat bun
având în vedere condiţiile în care
atleţii sătmăreni se pregătesc”, ne-
a declarat scurt, antrenorul Radu
Achim.

Tot la juniori 1, ioana
Borodi de la lPS-CS a terminat
pe locul 5 la pentatlon (60 metri

garduri, înălţime, greutate,
lungime, 800 metri) cu 2.718 p.
alte rezultate obţinute de
sătmăreni:
Juniori 2
• Antonia Kinczel (liceul Teo-
retic Carei) – locul 8 la pentatlon,
2.340p
• Cătălin Mărneanu (lT Carei) –
locul 11 la heptatlon, 2.067p
• laurenţiu Vădan (lT Carei) –
locul 12 la heptatlon, 3.001p
• Gergo Medyesi (lPS SM) –
locul 13 la heptatlon, 2.960p
Juniori 3

• Patriciu Graizler (lPS SM) –
locul 4 la hexatlon, 2.922p
Antrenorii care se ocupă de
sportivi sunt Radu Achim (lPS),
Horea Macarie (lPS) şi ioan
Mărneanu (lT Carei).

ATlETiSM

Gheorghe Corondan, argint  la heptatlon, 
la Naționale

Clasament

1. Dinamo 17 15 1 1 547 454 46
2. HCDS Constanţa 16 12 1 3 454 398 37
3.Potaissa Turda 17 12 1 4 507 473 37
4.HC Odorhei 16 11 2 3 467 427 35
5.CSM Bucureşti 17 11 0 6 483 425 33
6. Poli Timişoara 17 7 4 6 438 420 25
7. HC Vaslui 16 8 0 8 419 450 24
8. Steaua 17 6 4 7 446 444 22
9. Dunărea Călăraşi 16 6 2 8 436 449 20
10. CSU Suceava 16 6 0 10 431 434 18
11. CSM Focşani 17 3 2 12 417 477 11
12. CSM Satu Mare 17 1 1 15 410 507 4
13. CSM Făgăraş 17 1 0 16 385 482 3
14.HC   Reşiţa 0 0 0 0 0 0 0

Echipele clasate pe locurile 1-8 la
sfârşitul sezonului regulat vor
juca în play-off (sferturi, semifi-
nale, finale, jocuri după sistemul
cel mai bun din trei partide)

Echipele clasate pe locurile 9-13
la sfârşitul sezonului regulat vor
juca în play-out

HC Adrian Petrea Resita s-a re-
tras din campionat după etapa a
16-a
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Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţii

la etajul clădirii 
din str. DECEBaL, 

nr. 2,  Satu Mare, 
pentru activitate de

birotică.

informaţii la: 
0261-712670.

invitat luni seara la emisiu-
nea Săptămâna sportivă de
la Nord Vest TV, noul

președinte al celor de la lucea-
fărul Decebal, cosmin iuhas, a
declarat că se încearcă întărirea
echipei în această iarnă odată cu
aducerea lui cristi Popa în pos-
tura de antrenor principal.

”am promis că vom pune
bazele unui proiect serios la Dece-
bal și cred că și până acum nu am
dezamăgit. acum încercăm să mai
întărim echipa și să-i oferim lui
Cristi Popa un lot cu care să ne
batem la primele locuri în elite”, a
spus iuhas.

Cosmin iuhas a amintit
că deja au fost transferați șase ju-

cători experimentați și doi juniori
de la LPS și că se mai caută un
fundaș.

au venit în această iarnă
Ciprian Cireap, Pop Patrick și
Daniel godje de la Beltiug, Nor-
bert Pintye de la Csengersima,
Cosmin Fărcaș de la Doba și Ri-
chard gulya de la Dorolț.

”Mai avem doi juniori de
la LPS, căci am avut probleme în
tur cu jucătorii tineri. Urmează
meciurile amicale și antrenamen-
tele pe care deocamdată suntem
obligați să le ținem pe terenurile
sintetice din oraș”, a mai spus
iuhas.

Primăria Vetiș a promis
că va fi alături de club și se va im-
plica în această primăvară în mo-
dernizarea vestiarelor de la
Decebal.

Liga a  4- a ELiTE

Au venit întăririle la Luceafărul
Decebal

KaRaTE

Sakura Carei, la un stagiu de pregătire la Băile Felix
Clubul de karate CS

Sakura Carei a participat cu șapte
sportivi  la un puternic stagiu de
pregătire organizat de CSC Karate
association din Oradea.

Stagiul s-a desfăşurat
săptămâna trecută la Băile Felix, iar
careienii Ruje antonio, Medvei
Edvin, Knecht Patrik, Tempfli
Elod, Sepler Mark, Potrovita
Sergiu, Simonka Rajmond au fost
însoţiţi de antrenorii gheorghe
Dărăban şi Engber ingrid.

În total, la Băile Felix au
ajuns peste 350 de sportivi şi
antrenori de la 36 de cluburi.
Sportivii s-au antrenat şi au învăţat
lucruri noi de la Shihan Liviu
Bunda la kata şi cu Shihan Junior
Lefevre la kumite. aceşti maeştri
sunt renumiţi în lumea karate-ului.
Livius Bunda a coordonat mai
multe loturi naţionale (Slovacia,

Serbia, fosta iugoslavie), iar Shihan
Lefevre a fost invitat să ţină un
stagiu de pregătire în Japonia, ţară
unde s-a născut acest sport.

Careienii au participat în
mai multe zile la câte trei antrena-
mente şi au acumulat multe
noutăţi pe care speră să le pună în

practică la Campionatul Naţional
SKDUN care se va desfăşura în  4
şi 5 martie la Bucureşti.

Nicolae GhişaN

Ritli la Recolta
Dorolț?
Ultima în seria a 5-a a Ligii a 3-a,
Recolta Dorolț pare tentată să
facă ceva schimbări în această
iarnă. S-a vorbit de întărirea lotu-
lui și n-ar fi exclus să apară
noutăți și pe banca tehnică. iar la
Dorolț s-ar putea să avem cuplul
Zoltan Ritli - Raul Ritli. Tatăl di-
rector tehnic, iar fiul
jucător...antrenor se pare că va
rămâne andrei Estinca . Mai
multe însă urmează a fi stabilite
în această săptămână...Campio-
natul în liga a 3-a se reia în primul
weekend din martie.

Sport azi la TV
12:00 TENiS, aTP • Digi 2,
DOLCE 2
Turneul din Rotterdam
14:30 TENiS, WTa • Digi
2
Turneul din Doha
17:15 BaSCHET M • Digi
4
Mureș - Phoenix galați
17:45 HaNDBaL M • Digi
3, DOLCE 2
Turda - Odorhei
19:30 HaNDBaL, Liga
CaMPiONiLOR • Digi 3,
DOLCE 2
THW Kiel - Veszprem
21:45 FOTBaL, Liga
CaMPiONiLOR • DOLCE 1
Bayern Munchen - arsenal
21:45 FOTBaL, Liga
CaMPiONiLOR • DOLCE 2
Real Madrid – Napoli

Returul semifinalei
Steaua - Dinamo
a fost reprogramat
de LPF
Liga Profesionista de Fotbal a
modificat data de disputare a re-
turului semifinalei Cupei Ligii
dintre Steaua si Dinamo. Progra-
mat initial pentru 2 martie,
meciul dintre cele doua rivale bu-
curestene a fost mutat o zi mai
devreme de la aceeasi ora 20:00.
aceasta dupa ce pe 2 martie a fost
programata restanta din campi-
onat dintre CSM Poli iasi si
astra giurgiu, meci din etapa a
23-a amanat din cauza terenului
impracticabil. Dinamo a castigat
mansa tur a semifinalei cu Steaua,
scor 4-1, si are prima sansa la cal-
ificarea in finala.

anghel iordanescu a
luat pozitie in conflictul care
macina de luni bune intreaga su-
flare ros-albastra si care pentru
moment nu pare a avea alta re-
zolvare in afara celei din instanta
de judecata.

“Este o chestiune extrem
de delicata, dar singurul om care
cunoaste adevarul e Viorel
Paunescu. Cu totii trebuie sa
asteptam decizia inaltei Curti de
Casatie si Justitie, apoi vom vedea
ce se va intampla”, a spus ior-
danescu la Digi Sport.

Fostul antrenor al Stelei
si selectioner al echipei nationale
mai crede ca Steaua nu poate fi
decat una singura si ca locul aces-
teia este in ghencea.

“Steaua ramane aceeasi
echipă unică si fotbalul romanesc
nu poate ramane fara Steaua. Este
cea mai mare echipa a fotbalului
romanesc si cu totii avem nevoie
de ea. Steaua ar trebui sa se in-
toarca in ghencea”, a adaugat ior-
danescu.

acesta mai crede ca gigi
Becali are nevoie de suporteri la
stadion, si ca acestia la randul lor
pot fi atrasi doar prin istoria,
marca, numele si identitatea
Stelei.

Cu alte cuvinte, adevarul
in aceasta delicata chestiune ra-
mane undeva la mijloc si ca re-
zolvarea poate veni doar in urma
unor discutii intre cele doua parti
aflate in diferend.

Liga 1

Iordănescu se implică în războiul dintre Steaua şi CSA



OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez  o persoană cu pre-
gătire în domeniul agricol-bio-
logic-biochimic sau silvic, de
nivel superior sau de nivel
mediu. Salar Avantajos. Telefon
0770460702
l SC ATLANTIC SRl an-
gajeaza sofer pe masina d 3,5
tone. 0756054102
l Angajez muncitor in pro-
ductie. Telefon 0741.226.104
l Angajam tineri in domeniu
electric. 0729273315

CERERI DE SERVICIU

l Caut menajera pensionara
avantaj. 0774.678.854
l Sofer cat.B (pana la 3.5
tone) caut loc de munca.
0743.804.427
l Caut loc de munca ca si zi-
liera ,experienta de ospatar
,0743804427.

l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii
la domiciliu (SM malul drept al
Somesului). Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curate-
nie in blocuri, case, farmacii etc.
Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gra-
dinarit. Tel. 0754679354

TRANSPORTURI

l Transport ieftin nisip, ba-
lastru, diverse cu auto 3.5 tone.
Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania,
la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, ur-
mătoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale po-
rumbei albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie
mai in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la pre-
turi negociabile, in orice tip de
teren. Informatii telefon
0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti,
botezuri, majorate la pret corect.
Bonusuri masina de facut bule
de sapun, fotografii magnetice.
Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lap-
topuri, instalare Windows XP,

7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe of-
fice etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS,
telefoane, tablete cu hărţile
2014, full Europa, compatibil cu
toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion. Telefon
0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
maşină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Te-
lefon 0735-218476.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, repa-
rat. 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 clientului.
Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat
cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Tele-
fon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, ba-
lustrade, copertine din fier şi din
inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare
la domiciliul clientului. 0742-
993505.
l Executăm toată gama de lu-
crări în instalaţii sanitare şi gaze
naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Au-
torizaţii ISCIR + ARGN.
Telefon 0757-327765, 0721-
290955, 0770-914478.
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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

ELECTRICIAN. 
0749321475

GP Sofa angajeaza:

Manager Logistică, Programator
IT,Gestionar Clienți – vorbitor limba

Franceză/Germană/Engleză, Economist, Facturist,
Controlor Calitate (CTC), Pulverizator Peliculă Lac,

Sudori,Lăcătuși, Operator mașină CNC, Tapițeri, 
Tâmplari, Stivuitorist, Confecționere, Muncitori

Necalificați.

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

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

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTERVEN-
TIE SI DISPECERI. TEL
0261 726 040 ; 0749194107

Urgent! Joburi legale Germa-
nia.Angajăm cu contract
legal, perioade flexibile, îngri-
jitori si îngrijitoare pentru
vârstnici Oferim gratuit
transportul dus întors, cazare
si masă, asigurare medicală,
asistentă telefonică 24/24. Se
cere limba germană conversa-
tional si minim 3 luni
experientă.Sună la 0364 63
01 97 sau aplică pe www.pro-
medica24.ro.

IPSO Agricultura recruteaza
TEHNICIAN SERVICE.
Este responsabil de receptia
echipamentelor, punerea lor
in functiune si instruirea ope-
ratorilor, intretinerea, diag-
nosticarea si repararea
utilajelor la sediul
clientului.TRIMITE CV-UL
TAU la adresa de mail: recru-
tare@ipso.ro

Rycos World executa
tamplarie PVC cu geam

termopan, pervazuri,
perdele lamelare, 

rulouri exterioare din
PVC si aluminiu.
Str. Careiului, nr.19
Tel. 0758.750.330

/0771.357.124

Firma de transport cu
actionariat german, an-
gajeaza soferi profesio-
nisti, categ C+E,
posesor atestat profesio-
nal si cartela tahograf,
experienta minim 2 ani,
pt comunitate. Plata la
zi. 0729 272 272 

PEPCO RETAIL 
angajeaza 

CASIER/ASISTENT 
VANZARI 

in NEGRESTI-OAS. 

Alatura-te si tu echipei noas-
tre! Mediu de lucru placut si
posibilitati de dezvoltare con-
tinue. Va rugam sa sunati la nr.
de telefon: 0726 687 668 sau
sa trimiteti CV-ul dvs. la
email: rbortis@pepco.eu

Prestez servicii ca şi bucătar pe lângă localită-
ţile de lângă Satu Mare si Carei la diferite eve-
nimente: nunţi, botezuri şi pomene.  Telefon:

0742.573.863

Societatea profesională 
de insolvenţă 

Redresare Lichidare SPRL vinde 
la licitaţie publică  sau negociere

directă 
următoarele bunuri:

Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice (cazan si
masina de curatat), obiecte de inventar (mobilier, aspirator
etc), marfuri (birotica) in valoare totala de 1947,06 lei. Me-
toda 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 li-
chidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap.
7, sapatamanal, incepand cu data de 23.01.2017, ora 11:00. In
situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din
23.01.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora
in zilele de 30.01.2017, 06.02.2017, 13.02.2017, 20.02.2017,
la acelasi pret.

Consumcoop Mediesu Aurit Societate Cooperativa - Spatiu
Administrativ (birouri) situate la etaj, in cladire indepen-
denta P+E in loc. Apa  (75 mp), la pretul de 9.852 lei. 
Licitatia pentru vanzarea acestui bun imobil va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A,
ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de 24.01.2017, ora 12:00. 
In situatia acest bun imobil nu se va vinde la termenul din
24.01.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in
zilele de 31.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 21.02.2017,  la ace-
lasi pret.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un avans de
10% din valoarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59,
0746.999.771, 0740.520.983 sau 0361.428.128.  

Nr. 114 / 01.02.2017

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. LU-
CIAN 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 :

SC MIRACRIS FACE OFF SRL-D, CUI 29807247
Mobilier bar :
Canapea – 6 buc – 275,56 lei / buc
Tabureti – 10 buc – 22,97 lei / buc
Scaune – 4 buc – 38,28 lei / buc
Mobilier bar – 918,54 lei
Masute cafea – 10 buc –30,62 lei / buc
Aparat aer condiționat – 437,40 lei
Aparat purificat aer – 787,32 lei
Boxe – 2 buc – 393,66 lei
Amplificator – 275,56 lei
Casa de marcat – 157,46 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 8:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

SC TERMO FENSTER SRL, CUI 16633610
Autoutilitară Dacia Drop Side 1.9 D, an fabr.2004 – 1588,42 lei
Compresor Fiac Apollo 1000 – 309,94 lei 

În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 9.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.

SC DORHER INVEST SRL, CUI 28333463
a) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatriculare SM-08-DHR, an

fabr.1994 – 2960,50 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 3528 lei
c) Mobilier – 73,50 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 9:30.
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.

În perioada 06.02.2017 – 10.02.2017 licitatiile se suspendă, pentru efec-
tuarea concediului de odihnă.

Informații suplimentare– tel.0745545862.

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

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

l Vand loc de casa la Livada
10 ari cu front de 16m,gara
mica Tel:0746.957.525  
l De vanzare 25 ari teren
intre Somes si dig, jumatete cu
pomi fructiferi mari, restul pen-
tru gradinarit. Telefon
0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu
Mare, str.Curtuius. Tel
0744.511.030
l Vand parcele de 635 mp in
Martinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada
Arinului. 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 garso-
niera confort sporit, casuta alca-
tuita din camera bucatarie baie
(apa, curent) situata langa
strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 
2 CAMERE

l Vand apartament ultracen-
tral 45mp(casa
alba)Tel.0744.252.824  
l Vand apartament 2 camere.
0736785949
l Vand apartament , 2
camere pe Botizului
0736.785.949
l Vand apartament 2 camere,
Drumul 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,Carpaţi 2, utilat.Preţ ne-
gociabil, 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  

APARTAMENTE 
4 CAMERE

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 ca-
mere în Micro 17. Informaţii la
telefon: 0751149372

VÂNZĂRI CASE

l Haşdeu 14, Casă 2 camere,
bucătărie, baie, cu intrarea prin
curte comună. Vând 32 000
Euro sau schimb cu apartament.
Telefon 0742943135.
l De vanzare un apartament
intr-o casa particulara, garaj,
curte, incalzire centrala. telefon
0755.431.345, intre orele 17-19
l Vand casa partial demolat
cu front de 9m in total 5 ari
teren pe Gabriel Georgescu nr
52 cu gaz,canalizare+apa si cu-
rent.Tel:0746.957.525 
l Vand casa in rosu+casa de
locuit cu gradina mare, in Vetis,
tel.0770.259.933

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

Casa de vanzare in Com-
plex Turistic Borsa,si-
tuata langa DN 18, la
cinci minute de pârtia de
schi,intabulata pe per-
soana fizica. Locatia este
dispusa pe 4 nivele,inclu-
zând 10 camere, 6 bai, li-
ving, o terasa
exterioară,plus un spatiu
de 150 m.+ o anexa cu
ciuperca deasupra din
lemn. Mai multe detali la
tel.0744 298 393 

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata
395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , sopron ,
etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL IMPEX
SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de depo-
zitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str. Teilor,
nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in localitatea
Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 146.000 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL, str.
B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Cladirea administrativa (Locatem) suprafata utilă de 349,86
mp, cu hala de productie cu suprafaţa utilă de 1.251,72 mp. Situat
în localitatea Satu Mare, str.  Energiei, nr. 4-6, la suma de604.054
lei.

Case si Apartamente
Apartamente situate in Satu Mare, str. Ostrovului nr.2 bl.2

-ap: 116 la pretul de 7.300 Euro
-ap: 118 la pretul de 7.300 Euro
-ap: 317 la pretul de 6.600 Euro
-ap: 406 la pretul de 5.200 Euro

Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc. Satu
Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de locuit
si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare de 80.000
euro.
Apartament nr.1 , in casa de locuit , situata în Satu Mare ,
str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la pretul de 25.000 Euro
Apartament cu 2 camere (Bizmann), situat in Apahida, str. De-
cebal, nr. 18, ap. 2, judetul Cluj suprafata utila de 60,91 mp, la
22.310 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion Ghica,
bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 800 Euro.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS POT
FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff)  in localitatea Decebal, str. Pocăiţilor,
f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la suma de
27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mpSatu Mare zona Poligonului,
utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410 euro.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea Tureni,
utilitati apa,  curent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis, in ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro.
Teren intravilan(MDS Vlampa) situat in Satu Mare zona Petre
Ispirescu f.n. impartit in 5 parcele de 350 mp pana la 500 mp, la
suma 25.400 euro.
Teren intravilan (West Regal) situat în localitatea Satu Mare, str.
Păuleştiului, nr. 76, judeţul Satu Mare, în suprafaţa de 1.800 mp
la pretul de 179.520 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea funciară nr.
2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de 42.520 lei.
Teren extravilan, (B$G) 31.350 mp in  localitatea Martinesti,
zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna Odoreu, judeţul
Satu Mare la 77.000 EURO. 

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC BLU BELL SRL

Masina prelucrat piei cu accesorii  50,500.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt 15,040.00 lei
Masina stors continuu  18,770.00 lei
Butoaie cu batatoare   22,130.00 lei
Masina de stors intins Rizzi  25,650.00 lei
Masina de prelucrat piei  22,030.00 lei

SC HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele  4.405 lei
Masina de mixat vopsele  2.456 lei
Casa de marcat                     432 lei
Autoturism espero             1.465lei
Mobilier 640 lei
Mobilier 46 lei
Stoc marfa (vopsele)      43.210 lei.

SC B&G ITALCONSTRUZIONI
- statie sortare-   491.458,00 lei;
- mobilier sediu -       6.143,00 lei

SC BIZMANN SRL
- autoturism Opel Astra Classic II, -   6.897,00
lei;
- autoutilitara Renault Master, - 11.495,00 lei;
- autocamion Daewoo Avia,  13.410,00 lei;
- autocamion Mercedes Atego 817, - 11.495,00
lei;
- stocuri marfa - 36.499,00 lei;
- obiecte inventar -   7.903,00 lei;
- mijloace fixe - 58.498,00 lei;

SC ECOSOIL SOE SRL
Diverse bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 1.000
peugeot 8.923
autospeciala cisterna 20.000
dacia 1305 1.000
pompa rk 2.267.72
combina frigorifica 924.29
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere 811.29
sistem de supraveghere 770.97
mobilier 1.500
sistem gestiune 5.425.98
sistem gestiune 6.367.57

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 8.535,7 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 2.012,9 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 4.817,3 Lei
Citroen Jumper (frig) 7.012,3 Lei

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole

Vaci Holstein 32 Buc

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  80,458.00 lei
TAHOGRAF 352.00 lei  

SC LOCATERM SA
Diferite utilajele de atelier, mijloace fixe si auto
Lista bunurilor poate fi vazuta pe site-ul www.euro-insolv.ro.

GIMAR POMICOLA
Scarificator la pretul de 1690.5 lei 
Instalatie tratat  la pretul de      4103.6 lei 
Freza rotativa la pretul de 5419.8 lei 
Tocator resturi la pretul de 8155.5 lei

S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing
Umplutura ceramica stiberl

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS SM 14 DIU 
38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04 WNE 
8.000 lei
3 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU 
18.800 lei
4 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19 DIU 
20.900 lei

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen  4.440,00 lei
Centrala termica din fonta    700,00 lei

SC ELEGANCE COM SRL
autoutilitara citroen 6,390.00 lei
opel vectra 9,230.00 lei
mas frezat 74.48 lei
mas comb circ gaurit 70.56 lei
masina de frezat hammer 608.53 lei
ventilator 67.31 lei
banc aspirant 2,161.78 lei
cabina vopsit 1 3,951.36 lei
cabina vopsit 2 3,001.62 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 2,935.00
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 11,720.00
lei
Diverse utilaje de panificatie

SC LITTLE SMART SRL
autoturism marca BMW 530 D- 13.563,00 lei;
autoutilitara marca Nissan -   9.042,00 lei;
motocicl marca CFMOTO-   1.808,00 lei.

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  8,866.00 lei

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   23.894,15 lei

SC SIMALEX GROUP SRL
AUTOTURISM FORD  1,000.00 lei
GENERATOR 3KW 1,000.00 lei
GENERATOR 2,2KW 1,000.00 lei
CENTRALA TERMICA  500.00 lei
GENERATOR ELECTRIC 1,000.00 lei
MOBILIER 600.00 lei

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1991  defect             pret 2170 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri,
SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC WEST REGAL SRL
08:30, SC. LOCATERM S.A. 09:00, S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 09:30, SC SAMCAR S.A. 10:00, SC B&G
ITALCONSTRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC
MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL 12:00 , SC AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC TECHNO-
TRADE SRL 13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC
ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC HORIZONT
SRL ora 14:30, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, SC BIZMANN SRL 15:30. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciarscoate la vanzare prin licitatie publica bunurile
debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri ora 11:00
lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.rola sectiunea Licitatii si vanzari bunuri
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa lichi-
datorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Constantin
Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0744601144, 0361 809 462; sau email office@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciarscoate la vanzare prin licitatie publica bunurile
debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt de pornire
12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bucata prêt de pornire 4.900
euro, licitatia se organizeaza in fiecare zi de vineri ora 9:00 am, si
va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie bunurileSC
CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de procesare
mezeluri cu utilajeleaferente la suma de 427.717 euro, loc. Carei,
DN 19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea
loc la sediul ales al administratorului judiciar, strada C. Brancov-
eanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

Cabinet Individual de Insolventa Moldovan Felicia Ioana,
scoate la vanzare prin procedura insolventei bunurile falitei:S.C.
RIUS DESIGN S.R.L. prin vanzare directa diverse bunuri mo-
bile, autoturism Opel combi, stoc de marfa confectii dama, di-
verse obiecte de inventar: imprimanta canon, aspirator, expresor
cafea nasturi, etc. la preturi deosebit de avantajoase a caror pret
total de vanzare este 22.587  lei plus T.V.A., alte detalii la sediul
Cabinetului de Insolventa Moldovan Felicia Ioana din satu Mare,
str. M. Viteazul nr. 9, sau la nr. de telefon: 0752021522.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL  în calitate de lichidator judi-
ciar a  debitoarei SC SAMCAR SA  conform sentinţei civilă nr.
1269/F/12.09.2013 pronunţată de Tribunalul Satu Mare Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul  nr.
13904/83/2010, scoate la vanzare prinlicitatie publica cu strigare
imobile de tip „abator”, compuse din clădiri, construcţii şi terenul
aferent, spatii comerciale, si imobil de tip „clădire exploatare”, si-
tuată în localitatea Halmeu, gara CFR, acestea se vand in bloc, la
pretul de 4.635.281 RON. Licitatia va avea loc la sediul ales al
administratorului judiciar din str. Constantin Brancoveanu, nr.
3/A,  Satu Mare, in fiecare zi de vineri, la ora 10:00.

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

case, apartamente,terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel.
0744601144 sau 0749212108

Teren intravilan 12 arii în Botiz pe strada Noroieni la
doar 800 m de Aqua Park. Proiect existent pentru o pen-

siune. Preţ negociabil 22.000 euro. Detalii la nr.
0741111269

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

Vând  apartament  4 camere,
Micro 16, str. Făgăraşului nr. 31,
ap.5, et.II., preţ  42.000 Euro ,
două băi cu faianţă şi gresie,  aer
condiţionat în sufragerie şi dormi-
tor,  bucătărie mobilată, centrală
nouă pe gaz autorizată,  două bal-
coane închise, două camere şi
holurile mobilate cu mobilă nouă,
pardoseala în cele 4 camere din
parchet de strejar în stare foarte
bună, apa, gazul şi curentul sunt
contorizate separat, geamuri la
camere  şi uşile de la balcoane  din
termopan, zonă liniştită cu mult
spaţiu verde, blocul este izolat ter-
mic şi are acoperiş. 0728 322 101;
0775 327 830

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

Vind apartament cu trei
camere Micro 16 str. Astro-
nautilor bloc A 1, mobilat,
termopan, aer conditionat,
două balcoane inchise. telefon
0744 507 019

Vând 30 de ari de teren cu loc
de casă şi front deschis pe
Calea Odoreului. Preţ nego-
ciabil. 0766-324219.

Vindem teren 16.100 mp,
front 45m, la intrarea in Botiz
dinspre Satu Mare. Tel.0737
855 528

Vindem teren intravilan
25.000 mp, Satu Mare strada
Botizului, front 100 m. Reco-
mandat pentru spatii comer-
ciale sau complex rezidential,
cu acces la toate utilitatile.
Tel: 0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in Satu Mare
Strada Botizului. Tel: 0737
855 528.

Vând parterul din casă cu 2
nivele cu grădină, cartierul Ti-
tulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

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



l Vand casa cu gradina cu
pret de 20-25%, pozitie fru-
moasa. Tel 0261.871.558 

IMOBILIARE CAREI

l Vand teren intravilan 2.12
ha, cu toate utilitatile, Carei.
0749427560.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in satul Rad-
ulesti. Telefon 0745.390.764
l Vând 10 ari intravilant în
Lazuri.Tel:0740.788506
l Vand teren agricol loc.Din-
desti zona furdulau 1 suprafata
86 arii,pentru mai multe detalii
la Tel:0758.436.179 sau
0759.176.865
l Vand casa in Craidorolt.
0748928686
l Vand casa taraneasca la
Medisul Aurit. Telefon
0755.583.070

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Mercedes B170,
neinmatriculat, 2006, benzina,
full extra, cutie automata,
146.000 euro. 0744897711
l Vand Mercedes C-180
Benzina, an fabricatie
10.01.1995, verificarea tehnica
executata, 200.000 km. Telefon
0740.641.447

PIESE DE MAŞINI

l Vind camioneta Iveco
2001, neinmatriculat, cabina
dubla, platou, roti duble, total
3500 kg.0744897711
l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electromo-
tor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand baraca metalica, 8x8
m, 4 m inaltime. 0740167219,
0740897141
l Vand peleti fag, produca-
tor, Carei. 0748220359.
l Vand mobila de bucatarie
cu aragaz si chiuveta Tel
:0754.523.463
l Vand bricheti RUF din fag
si rotunzi pentru foc la 6.5
RON baxul de 10 kg.
0748.911.480

VANZARI ANIMALE

l Vind 3 porci grasi 180-200
kg, crescuti cu cereale, gospoda-
rie proprie, Urziceni 352.
0720439756

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand peleti producator.
0748220359.
l Vand triticale. Telefon
0773.384.389
l Vand semanatoare de grau
si de porumb. Telefon
0786.602.150

ÎNCHIRIERI
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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 – 279.990 lei
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 20.400 euro 
Casă S+P+M, cu suprafața construită de 170,36
mp și suprafața utilă de 136,28 mp + teren intravi-
lan în suprafață de 238 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Clujului, nr. 35, jud. Satu Mare – 72.000
euro

Apartamente:
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
25.847 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 31.144 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 17.063
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 6.860 euro
Teren extravilan, în suprafață de 11.500 mp, sit-
uat în Botiz, înscris în CF 100369 ( provenită
din conversia de pe hârtie a CF 977 N Botiz),
având nr. cadastral 1030/3 – 9.571 euro. 

Alte imobile:
Complex Hotelier Coroana (“HOTEL Tisa”),
situat în loc. Sighetu Marmației, str. Piața
Libertății, nr. 8, jud. Maramureș, având suprafața
construită construită 1.512 mp, aria desfășurată
2.830 mp și suprafață utilă 2.052 mp +  teren afer-
ent în suprafață de 3.050 mp. Drepturile de pro-
prietate sunt înscrise în CF 51821 Sighetu
Marmației, având nr. cadastral 886, C1-886, îm-
preună cu bunurile mobile de natură echipa-
mente tehnologice și instalații, mobilier,
birotică, tehnică de calcul, obiecte de inventar
și stoc de marfă - 3.620.159,50 lei
Stație de îmbuteliere și distribuție butelii GPL,
situate în loc. Sighetu Marmației, str. Lazul
Seșului, nr. 7, jud. Maramureș, în suprafață de
6.000 mp, compusă din hală îmbuteliere G.P.L.,
clădire cu destinație sediu societății, atelier
mecaanic, casă pompe, hală depozitare butelii, parc
pentru rezervoare, post transformare; Teren în
suprafață de 4.490 mp, situat în loc. Sighetu
Marmației, str. Lazul Seșului, nr. 7, jud.
Maramureș; Teren în suprafață de 1.000 mp, si-
tuat în loc. Sighetu Marmației, str. Lazul
Seșului, nr. 7, jud. Maramureș;Bunurile mobile
de natură echipamente tehnologice ( butelii gaz),
instalații și mijloace de transport - 1.127.391,50
lei
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +  teren
intravilan în suprafață de 5.800 mp - 324.654 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare 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, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 600.000 lei +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp, at-
elier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 121.385 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
214.795 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-  54.159 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-administra-
tiva, avand suprafata construita de 274,27 mp +
teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate
in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare
- 33.000 euro 

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 34.350
euro 
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 41.930 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu

Mare – 8.983 euro

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând
să suporte obligațiile care îi revin din acest
punct de vedere.

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, rulaj estimate 1.200.000 km – 7.400 euro
+ TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 2.200 euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 12.300 euro +
TVA, posibilități de rată

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 2.595 euro + TVA

Dacia Logan, Break, an fabricatie 2007 – 5.261
lei + TVA

Renault Twingo, an fabricatie 1998 – 1.330 lei
+ TVA

Diverse:

Casete video – 1.185 bucati - 453 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 704 euro
+ TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 7.633 euro + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )-
proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) propri-
etatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) propri-
etatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( Miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana Iacob
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse
) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea
Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca ) Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D
Generator current2/06.12.2000 - 57 euro + tva
Centralatel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 636
euro + tva
GeneratorPFAGT 1201 RETI – 68 euro + tva

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

Vând rafturi de biblioteca din
pal nelaminat - 700 lei, nego-
ciabil + rafturi de magazin. Te-
lofon 0742 987 140.

Inchiriem in Satu Mare, Cen-
tru Nou, in imobil nou de bi-
rouri cu lift, 72 mp, etaj 2,
pentru diverse servicii: birouri,
cabinete medicale, avocatura,
notar, salon infrumusetare etc.
Tel: 0743.015.808

Inchiriem spatii pentru birouri,
central, b-dul Vasile Lucaciu
nr.3, persoana de contact tele-
fon 0746.203.387

Vindem sau inchiriem hala
productie 700 mp, depozit,
birouri, dotata cu toate utili-
tatile, transformator propriu,
teren aferent. Tel: 0746
227446

Închiriez garaj, pe termen lung,
6-12 luni, spaţios, curat, 17 mp,
pe strada C. Negruzzi, în spatele
Catedralei Greco-Catolice. Tele-
fon 0742-502958, 0261-
712441.

Vând pastrăvărie Km 9 Negreşti Oaş, sau schimb cu apartament în Satu
Mare. Tel. 0745526167

Vând teren intravilan 75 ari, cu hală 1000 m/2, toate utilităţile pe strada
Depozitelor. tel 0745526167.

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

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

Vand Vw Crafter, 2007. Pret
6.900 euro negociabil.
Tel.0740.899.509

VAND LOC DE CASA IN
SATU MARE, IN CAR-
TIER IRIS, 9 ARI, INTRA-
VILAN, OFERTA
AVANTAJOASA. TELE-
FON 0744.432.370

Cladire in Borsa, Maramures,
trei nivele, suprafata locuibila
280 mp, str.Viilor, nr.59, gra-
dina 21 de ari plus anexe gos-
podaresti. Merita vazuta. Tel
0748.559.286

Vând convertor turbo,
2 bucati şi un bolier pe
gaz. Tel. 0731110235

ADMINISTRATORUL UNIC AL SC HERCULES SA
SATU MARE
CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC Hercules
SC Satu Mare, la data de 24.03.2017 orele 11.00, la sediul soci-
etatii din Satu Mare str.Corneliu Coposu, nr.14 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.Raportul administratorului unic asupra activitatii pe anul
2016
2.Raportul Comisiei de cenzori asupra activitatii pe anul 2016
3.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si a con-
tului de profit si pierderi pe anul 2016
4.Descarcarea de gestiune a administratorului
5. Repartizarea profitului aferent anului 2016
6. Stabilirea dividendelor pentru anul 2016
7.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si
lista de investitii pe anul 2017.

Participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la
data de 25.02.2017. In cazul in care nu se intruneste cvorumul
necesar Adunarea generala se tine in data de 25.03.2017, ora
11.00 la sediul societatii
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07:00 – Documentar:
„Ascendent”, ep. 7
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Ora Adevărului
(reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Gladys Aylward”
09:30 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 6
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)
12:00 – Politica Sătmăreană
(reluare)
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshopping
15:30 – Calea Adevărul şi Viaţa
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora Adevărului (direct)  

19:00 – Politica Sătmăreană
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Viaţa la ţată
21:30 – Marile Oraşe: „Rio de
Janeiro”
22:00 – Film serial: „Secţia de
Poliţie”, ep. 11,12
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:10 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
02:00 – Film : „Iranium”
03:00 – Glasul Bisericii
(reluare)
04:00 – Muzică de petrecere 
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 07:50 Sport
08:00 Telejurnal
matinal 08:45Sport
0 8 : 5 0 V o r b e ş t e

corect! 08:55 Carpaţii,
Plămânul Europei  09:00 A doua
emigrare (R) 09:30Teleshop-
ping 10:00 Ediţie specială -
Partea I 11:00 Ediţie specială -
Partea a II-a 12:00Teleshop-
ping12:30Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Adevăruri
despre trecut (R) 13:30 Am-
intiri din infern 14:00 Telejur-
nal 15:10 Convieţuiri 17:00
Telejurnal 17:30 Interes general
18:30 Vorbeşte corect! (R)
18:35Perfect imperfect - Partea
I 19:20 Perfect imperfect -
Partea a II-a 20:00 Telejurnal
20:50 Sport 21:00 România 9 -
Partea I 21:45 România 9 -
Partea a II-a 22:30 A doua emi-
grare 23:00 Ora de ştiri 23:55La
bani mărunţi 00:00 România 9
(R) - Partea I 00:45România 9
(R) - Partea a II-a01:30Perfect
imperfect (R) -Partea I 02:05
Perfect imperfect (R) - Partea a
II-a 02:45 Telejurnal (R)

10:30 Vorbeşte
lumea 13:00
Ştirile Pro Tv
14:00 Lecţii de
viaţă 15:00 La

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Nu te pune
cu Zohan 22:45 Cursă infernală
00:30 Ştirile Pro Tv 01:00 Nu te
pune cu Zohan (R) 03:00
Vorbeşte lumea (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshop-
p i n g

11:15Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator 14:00
Mireasă pentru fiul meu 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator 20:30 Te Pui
Cu Blondele ? - cu Dan Negru
23:30 Xtra Night Show 01:00
Te Pui Cu Blondele ? (R) 03:00
Acces direct (R)

07:00 Teleshop-
ping 07:15
Trăsniți din
NATO (R) 09:00
Tilică, steluță de

cinema 09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R) 11:00

Teleshopping 11:30 Cu lumea-n
cap (R) 12:00 Teleshopping
13:00 Pitici și tătici 13:30
Teleshopping 14:00 Focus
14:30 Teleshopping 14:45
Mondenii 15:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 16:30
Focus 17:00 Trăsniți din
NATO 18:00 Focus19:30Mama
mea gătește mai bine 20:30
Asasin în slujba legii 22:30
Trăsniți din NATO 23:15
Focus din inima României
23:45 Focus Magazin 00:30
Asasin în slujba legii (R) 02:30
Mama mea gătește mai bine (R)
03:15 Focus 18 (R)

07:00 Știrile
Kanal D 07:45
Te l e s h o p p i n g
08:15 Testul de
rezistenţă (R)

09:15 Teleshopping 09:45Dila
12:00 Știrile Kanal D 13:00 Te
vreau lângă mine 15:00Teo
Show 16:30 Bravo, ai stil! 18:45
Știrea zilei 19:00 Știrile Kanal
D 20:00 Kosem 23:00 WOW-
Biz 01:00 Știrile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R) 04:15 Te
vreau lângă mine (R)

07:00 Culorile
iubirii (R)
08:00 Pentru că
te iubesc (R)

09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurătate (R)
12:30 Teleshopping 13:00
Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii 16:00
Pentru că te iubesc 17:00 Totul
pentru tine18:00Intrigi in Par-
adis 19:00 Petale de singurătate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimă de frate 23:00
Moștenirea 00:00 Totul pentru
tine (R) 01:00 Dragoste cu im-
prumut (R) 02:45 Moștenirea
(R) 03:30 Pentru că te iubesc
(R)

07:20 Întors pe
dos 08:50 Afac-
erea Est 10:15
Trauma 12:15

Îndrăznește să visezi 13:55
Sexul, bată-l vina! 15:35 Zoo-
tropolis 17:20 Agentul de la
U.N.C.L.E. 19:15 Fetele 20:00
Câini 21:45 Spioana 23:45 Fără
scăpare 01:30 Dezastrul din San
Andreas 03:25 Raisa 03:45
Câini

07:00 Stiri
S p o r t . r o
09:00Ora ex-
acta in sport

(R) 10:00 Stiri Sport.ro 10:45
Ora exacta in sport 12:00 Stiri
Sport.ro 13:00 Ora exacta in
sport (R) 14:00 Ora exacta in
sport (R) 16:00 Familia Simp-
son 19:00 Familia Bundy 21:00
Ora exacta in sport 22:00 Îngerii
lui Charlie 23:00 1000 Ways to
Die 23:45 Rezumate UEFA
Champions League 00:45 Stiri
Sport.ro 01:00 Familia Bundy
(R) 02:00 Ora exacta in sport
(R) 03:00 La bloc

07:00 Sărituri cu
schiurile: Cupa
Mondială, la
Pyeongchang , în
Coreea de Sud

08:00Schi alpin: Campionatul
Mondial, la St Moritz, în Elveţia
08:45Sporturi de iarnă: Spor-
turi de iarnă extra 09:30 Biat-
lon: Campionatul Mondial, la
Hochfilzen, în Austria
10:00Sărituri cu schiurile: Cupa
Mondială, la Pyeongchang , în
Coreea de Sud 11:45 Sărituri cu
schiurile: Cupa Mondială, la
Pyeongchang, în Coreea de Sud
12:45 Sărituri cu schiurile:
Cupa Mondială, la
Pyeongchang, în Coreea de Sud
14:45 Biatlon: Campionatul
Mondial, la Hochfilzen, în Aus-
tria 17:00 Sărituri cu schiurile:
Cupa Mondială, la
Pyeongchang, în Coreea de Sud
18:30Biatlon: Campionatul
Mondial, la Hochfilzen, în Aus-
tria 20:00 Sporturi de iarnă:
Sporturi de iarnă extra 20:25
ştiri: Ştirile Eurosport 20:30
Snooker: Seria Home Nations,
la Cardiff, în Regatul Unit
21:00 Snooker: Seria Home Na-
tions, la Cardiff, în Regatul Unit
00:55 ştiri: Ştirile Eurosport
01:00Biatlon: Campionatul
Mondial, la Hochfilzen, în Aus-
tria 02:00 Sporturi de iarnă:
Sporturi de iarnă extra 02:30
Sărituri cu schiurile: Cupa
Mondială, la Pyeongchang , în
Coreea de Sud

09:00 Previziuni
10:40  Pe cuvant
11:00 Previziuni
12:00 Obiectiv
14:00  Esențial 16:00

100 de minute 18:00 La Or-

dinea Zilei 20:00 Subiectiv
21:00 Sinteza zilei 23:15 În gura
presei 00:00 Ştiri 01:00 Sinteza
zilei (R) 03:30 Subiectiv (R)
04:00 În gura presei (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 De-
schide lumea 20:00 Prime
Time News 21:00 Jocuri de
Putere 23:30 Realitatea de la
fix 00:00 Realitatea de la fix
00:30 Deschide lumea 02:00
Realitatea de la fix 03:00
Newsroom

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie –
Hampshire 08:10

Războiul depozitelor - Canada
- Schwarz fie cu tine! 08:35 Ex-
ecutorul - Afaceri iepurești
09:05 Cum se fabrică diverse
lucruri? 09:30 Cum se fabrică ?
10:00 Supravieţuire în doi -
Fără aer 11:00 Maşini pe alese
- BMW 325i 11:30 Maşini pe
alese - BMW 325i 12:00
Vânătoarea de maşini - Tean-
curi de bani şi o comoară
ascunsă 13:00 Maşini nervoase
- Modelul A refăcut, Partea II
14:00 Mașini nervoase: Un
nou garaj - Corvette din '57 -
Partea 1 15:00 Mașini ner-
voase: Un nou garaj - Corvette
din '57 - Partea 2 16:00 Co-
moara din container - Marea
Britanie – Hampshire 16:30
Războiul depozitelor - Canada
- Schwarz fie cu tine! 17:00 Ex-
ecutorul - Afaceri iepurești
17:30 Fail Army 18:00 Maşini
pe alese - MGB GT 18:30
Maşini pe alese - MGB GT
19:00 Cum se fabrică diverse
lucruri? 19:30 Cum se fabrică ?
20:00 Maşini nervoase - Un
nou garaj 21:00 Maşini ner-
voase 22:00 Maşini pe alese -
Un Porsche 912E din 1976
23:00 Fail Army - Episod 11
23:30 Fail Army - Episod 14
00:00 Marina Regală : Baza de
la Devenport - Marea cea crudă
01:00 Mega transportatorii de
mărfuri 01:50 Maşini nervoase
- Un nou garaj 02:40 Maşini
nervoase 03:30 Maşini pe alese
- Un Porsche 912E din 1976

BERBEC (21.03 - 20.04)
Vă dedicaţi unor activi-

tăţi intelectuale, cu riscul de a vă
îndepărta de prieteni, dar satisfac-
ţia morală este deosebită. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Resimţiţi o stare de inhi-
biţie care vă împiedică să vă expri-
maţi clar. Din cauza dificultăţilor
de comunicare, este indicat să
amânaţi întâlnirile programate
pentru azi. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Dimineaţa s-ar putea să
fiţi indispus din cauza unor mici
probleme de sănătate şi să deveniţi
mai puţin sociabil. Vă sfătuim să
nu refuzaţi comunicarea cu priete-
nii şi cu partenerul de viaţă. 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu este o zi favorabilă
călătoriilor în interes de afaceri.
Şansele de a obţine câştiguri finan-
ciare sunt mici. Relaţiile sentimen-
tale pot fi excelente, dacă acordaţi
mai multă atenţie partenerului de
viaţă. 
LEU (23.07 - 22.08)

S-ar putea să suferiţi
pierderi financiare ca urmare a eşe-
cului unei afaceri în care v-aţi pus
mari speranţe. Relaţiile cu parte-
nerii de afaceri sunt tensionate şi
din cauza dificultăţilor de comu-
nicare. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Deveniţi irascibil din
cauza problemelor financiare.
Dacă nu vă temperaţi nervozita-
tea, riscaţi să jigniţi un prieten. Nu
este o zi bună pentru a susţine exa-
mene sau proiecte şi nici pentru
călătorii. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Întâmpinaţi mai multe
obstacole şi aveţi impresia că vă
irosiţi energia, ceea ce vă creează o
stare de nervozitate. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi tendinţa de a reac-
ţiona impulsiv şi riscaţi să vă înde-
părtaţi partenerii de afaceri şi
prietenii. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Un prieten nu îşi res-
pectă promisiunea făcută cu puţin
timp în urmă, ceea ce vă irită peste
măsura. Nu are rost să vă enervaţi,
mai ales că întârzierea s-ar putea să
aibă cauze obiective. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Astăzi nu este indicat să
vă ocupaţi de probleme care nece-
sită mult tact. Sunteţi irascibil şi
nu reuşiţi să fiţi convingător. . 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi de gând să vă asu-
maţi prea multe responsabilităţi şi
s-ar putea să nu le faceţi faţă sin-
gur. Nu este o zi bună pentru afa-
ceri.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

În prima parte a zilei este
posibil să aveţi dificultăţi de comu-
nicare, ce vă pot afecta relaţiile so-
ciale şi sentimentale. 

HOROSCOP

Ora 20.30 - Nu te pune cu Zohan
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Cea mai tare parcare...
e clar că dacă ar fi să

facem un top al parcărilor ana-
poda din milenarul nostru Săt-
mar, cea din imaginea de la
bursa de azi ar intra direct pe
podium.

În plină zi şi în plin
centru, chiar la doi paşi de Pa-
latul de Justiţie (sâc!)  a fost sur-
prinsă această demonstraţie de
virtuozitate în privinţa parcării
de-a curmezişul străzii şi taman
pe juma de zebră...

Dacă tot a fost lansat
online chestionarul pentru pla-

nul de mobilitate urbană, am
propune să găsim proprietarul
maşinii gri şi să-l punem la
completat... Poate la parcarea
viitoare îl prinde ruşinea şi nu
mai expune anapoda fundul
(scuzaţi) maşinii...

P.S. ieri circula pe fa-
cebook o poantă bună... nu ne-
apărat de ziua îndrăgostiţilor...
Cică a fost spartă maşina unui
bun amic iar hoţul şi-a lăsat te-
lefonul deschis... iar la facebook
aveţi profilul hoţului... Distrac-
ţie plăcută dacă primiţi link-ul!

VREMEA AZI 

8

8

Curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 4°C         Minima: -3°C
Vânt VNV și variabil

3

3

3

EURO               4.5048

USD                   4.2426

100 Forinţi       1.4600

alinuţa şi mama ei iau metroul la ora
opt dimineaţa.
În metrou era îngrămădeală de nu
puteai arunca un ac.
După un timp alinuţa îi spune
mamei:
– Mamă, cred că am rămas
însărcinată...
– Cu cine?

– Nu ştiu să-ţi zic pentru că nu mă pot
întoarce.

:)))))
Vine alinuta acasa de la scoala si o in-
treaba pe maică-sa:
– Mama, mama, pot sa fac si eu roata
afara ?
– Nu ca o sa ti se vada chiloteii.
a doua zi vine alinuta si o intreaba pe
mama ei din nou :
– Mama, mama, pot sa fac si eu roata
afara?
– Nu mama ca o sa ti se vada chiloteii.

a treia zi vine alinuta acasa si ii spune
mamei ei:
– Mama, mama, am facut roata.
– Si nu ti s-au vazut chiloteii?
– Nu, ca i-am dat jos.

Rubrica lu’ Ioniţă

Primul planetariu mobil din
românia a ajuns ieri la Satu
Mare. Spectacolele au loc la

casa Meşteşugarilor (fostul ci-
nema Popular), de pe strada Ștefan
cel Mare, din 14 şi până în 17 fe-
bruarie, între orele 9:00 şi 18:00. 

astfel, copiii pot afla lu-
cruri noi despre univers, constelații,
asteroizi, exploratori ai universului,
Galileo Galilei sau robotul Curiosity,
în cadrul unei serii de proiecții spec-
taculoase însoțite de prezentări inte-
ractive, care se desfășoară într-un
dome mobil cu diametrul de 8 metri
și înălțimea de 5 metri. ”Scriem istorie
la Satu Mare. O săptămână astrono-
mică. este pentru prima dată când un
planetariu mobil destul de mare, de 8
metri diametru și 5 metri înălțime, se
află la Satu Mare. Suntem bucuroși că
părinții și profesorii conștientizează
că astronomia poate deveni o priori-
tate pentru educația copiilor. Noi
mergem în majoritatea orașelor care
nu au planetariu fix tocmai pentru a
compensa lipsa acestor planetarii fixe
din orașele mai mari. Dar nu toate
planetariile sunt suficient de
educaționale, nu sunt interactive. Se
proiectează doar filme. Noi încercăm
să facem un spectacol în care cuvântul
interacțiune și prezența unui povesti-
tor care răspunde la întrebări și îi pro-
voacă pe copii să fie o prioritate.
Credem că este cel mai important

lucru”, a declarat adrian Filpișan,
inițiatorul și coordonatorul principal
al Planetariului Mobil educațional.

Până în prezent s-au înscris
peste 800 de persoane, dar se așteaptă
ca numărul lor să crească până vineri.

Proiectul este unul unic
prin caracterul său educațional și in-
teractiv. Planetariul Mobil
educațional vine să suplinească lipsa
unor astfel de spectacole în multe
orașe ale țării. Prezentarea de la Satu
Mare poartă titlul „exploratori ai
Universului: Galileo Galilei și Curio-
sity” și va conține o hartă 1:1, însoțită
de explicații, informații privitoare la
exploratorii spațiului, constelații și
planete, dar și o proiecție 3D a unor
asteroizi în mișcare, care poate fi ur-
mărită fără ochelari speciali. De ase-
menea, cei prezenți la eveniment se
vor lăsa purtați de telescopul Hubble
în tainele universului, iar la sfârșit vor
putea cunoaște un astronaut de pe

Stația Spațială internațională.
Spectacolele se vor

desfășura din oră în oră, cu începere
la orele fixe. Durata unei proiecții
este de aproximativ 50 de minute,
iar prețul unui bilet de 11 rON.
Domul în care se vor desfășura
spectacolele are o capacitate de pri-
mire pentru 60 de persoane.

accesul la eveniment se
face fie pe bază de rezervări la
0752690245 sau contact@planeta-
riumobil.ro, fie cu 15 minute în-
ainte de începerea spectacolului, în
limita locurilor disponibile. Vârsta
minimă recomandată pentru vizita-
tori este de 4 ani, cu însoțitor adult.

Proiectul Planetariu
Mobil educațional este o inițiativă
a asociației astronomice Pluto.
evenimentul de la Satu Mare se va
desfășura în parteneriat cu Casa
Meșteșugarilor și Calendarul
Magic.

eVeNiMeNt

Planetariul mobil interactiv,
atracţia săptămânii
8 Spectacolele au loc până vineri la fostul Cinematograf Popular
crIStIan Stan

La Castelul Károlyi va avea
loc vineri lansarea albumului de benzi
desenate „eternul adam”, realizat după
o nuvelă de Jules Verne. Lansarea de
carte va fi urmată de o expoziție de benzi
desenate.

autorul albumului este dr.
Gabriel-Virgil rusu, un om de cultură
care activează în mai multe domenii pre-
cum: istoria, arta benzilor desenate și
muzica. Gabriel rusu absolvit acade-
mia de Poliție „al. i. Cuza”, Facultatea
de Drept și Facultatea de istorie-
Filosofie a Universității „Babes Bolyai”,
unde și-a luat doctoratul și desfășoară
activități didactice în calitate de profesor
asociat. este comisar șef de poliție și di-
rector adjunct al Școlii de agenți de
poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-
Napoca.

În anul 2013, lucrarea sa,
„Cetatea lui Martinuzzi”, a fost distinsă
cu premiul academiei române. După
o documentare pe parcursul a 10 ani,

Gabriel Virgil rusu a lansat și cartea
„Floarea pustei – istoria lui rózsa Sán-
dor”, ultimul mare haiduc al europei. De
numele său se mai leagă volumele „Vre-
mea Cruciadelor”, „restituiri transil-
vane. O lume așa cum a fost” și „Gherla
armeană”.

Gabriel-Virgil rusu e și un
apreciat autor de benzi desenate. a avut
expoziții la diverse saloane de benzi de-
senate din țară, în București, Craiova,
Constanța, a publicat peste 30 de
lucrări și trei albume: „Premiera”,
„Porțile creației” și ultimul album de
acest gen, „eternul adam”, o povestire
de 30 de pagini, inspirată dintr-o
nuvelă mai puțin cunoscută a lui Jules
Verne.

„În desen în primul rând mă
inspiră textul, și Jules Verne e o sursă
teribilă de inspirație. Dar alte desene mi
le imaginez eu. În epoca comunistă era
o lipsă acută de imagini și atunci, în
lipsa calculatorului, a internetului,

încercam să îmi imaginez eu lumi,
civilizații extraterestre, sau mă inspiram
din trecut, unde ex-istau imagini, fo-
tografii cu cetăți, castele, biserici fortifi-
cate, costume de epocă. Povestioare
interesante am desenat și în domeniu
istoriei, și în cel science-fiction. 

am fost un autodidact în
desen. O mare pasiune de-a mea a fost
să colecționez reviste Pif și rahan.
anatomia corpului uman am studiat-o
desenându-l pe rahan de zeci de ori.
Deci am învățat singur și sunt un grafi-
cian amator, nu unul profesionist. Pur și
simplu am făcut mereu asta din
plăcere!”, spune Gabriel rusu.

evenimentul este organizat
de către Direcția de Cultură și Sport a
municipiului Carei, în colaborare cu
Centrul de promovare a turismului cul-
tural „Grof Károlyi” și va fi moderat de
către Bogdan Georgescu și Dan
Coșarcă.

Ioana Simion

Carei

Benzi desenate, expuse de un poliţist 
8evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 18.00
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