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Liviu Dragnea: Ne tot arată cartonaşe
galbene. E incorect, vrem să fim lăsaţi
să dezvoltăm românia pag. 7

Florin gardoş în vacanţă, la Satu Mare.
aşteaptă un semn de la Daum!
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Absolvenții
promoției 2017

trebuie înscriși în
evidențele AJOFM

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  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.

Meteorologii spun că vre-
mea de Zilele Orașului Satu Mare va
fi frumoasă. Nu va fi nici cald, nici
frig, și, ceea ce este mai important, nu
va ploua. În cele ce urmează vă
prezentăm prognozele meteorologilor
pentru fiecare zi în parte.Astfel, vineri,
sunt șanse mici să cadă câțiva stropi de
ploaie în prima parte a zilei. Spre
seară, când va avea loc concertul Filar-
monicii, deschiderea oficială a Zilelor
Orașului, precum și concertele XXL
Band, Shift, Caramel, Dr. Alban și 3
Sud-Est, vremea va fi frumoasă. Tem-
peraturile se vor situa în jurul valorii
de 21 de grade, la ora 17.00, urmând
să scadă treptat, odată cu lăsarea în-
tunericului, dar nu mai jos de 15
grade.

Sâmbătă, vremea va fi și mai
frumoasă. În jurul orei 16.30, când
este programat concursul Miss Zilele

Orașului, va fi soare și în jur de 22-
23 de grade. Temperaturile se mențin
peste 20 de grade și pe perioada con-
certelor susținute de DJ Project, ora
18:45 și Horia Brenciu, ora 19.45.
Apoi, vor scădea treptat în
următoarele ore, după lăsarea în-
tunericului, când pe scenă vor evolua
Péter Szabó Szilvia și Voltaj. La ora
24.00, când vor fi artificiile, temper-
atura de afară va fi în jur de 15 grade.

În fine, duminică, va fi și
mai cald. În jurul orei 17.00, când pe
scenă va urca Lora, vor fi în jur de 25
de grade. În continuare, tempera-
turile vor scădea ușor la 23-24 de
grade în timpul concertului lui Toth
Gabi (ora 18.15), 21-22 de grade în
timpul concertului Andrei (ora
20.00) și în jur de 17-19  grade în
timpul concertului trupei Boney M
(ora 22.00).
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Oaspeți la studiourile
Nord Vest TV

Cum va fi vremea 
de Zilele Orașului
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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, 24 mai 2017
ziua 144 a anului

Oamenii normali învaţă din
propriile greşeli; oamenii deş-
tepţi învaţă din greşelile altora.

Soarele răsare la 5 şi 40 minute,
apune la  20 şi 45 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - Odovania praznicu-
lui Învierii Domnului; Sf. Cuv.
Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf.
Mc. Marciana
Romano – catolic - Ss. Fc.
Maria, Ajutorul Creştinilor; Do-
naţian şi Rogaţian, m.
Greco – catolic - Sf. cuv. Simeon
din Muntele Minunat.

1844 - Samuel Morse a trans-
mis primul lui mesaj telegrafic

OPINIE DE GAZETAR

tEODOR CURPAŞ

Poate nu ştim, suficient,
să apreciem munca, în general. Ar
trebui s-o facem prin aprecieri ale
rezultatelor celor mici, care, poate,
nu-şi dau seama de efortul lor cu
rezultate încununate de succes.
Sigur, este greu să faci aprecieri, iar
dacă sunt făcute, rămân la nivelul
grădiniţei, şcolii sau liceului. De
ce? Nu există interes din partea
oficialilor, iar dacă se organizează
ceva, se face formal, stas, sec şi fără
dăruire sufletească pe care s-o

simtă copilul, părintele,
profesorul, clasa, şcoala, oraşul.
Asta spre deosebire de avansările
în grad la poliţie, la pompieri, la
jandarmi, unde oficialităţile citesc
câte un text făcut de cineva,
existând un fast cu totul deosebit
(bine că nu cântă şi fanfara). Să
lăsăm asta, că-i un subiect despre
care presa nu şi-a  spus cuvântul
încă!

Liceul de artă din Satu
Mare se bucură de succese, cum
şefii din judeţ nici n-au crezut
cândva. Din păcate, nici instituţia
care se ocupă de coordonarea
învăţământului nu acordă
importanţă suficientă marilor
rezultate.

Concret, la Zalău, în 11-
12 mai 2017 s-a desfăşurat ediţia
a 19-a a Concursului Naţional
“Viva la Muzica”, cu participare a
cinci ţări. Manifestarea a fost
organizată sub tutela Ministerului
Educaţiei Naţionale, ISJ Sălaj,
Liceul de artă Zalău, Casa
Municipală de Cultură Zalău,
Primăria Zalău şi Centrul de
Cultură şi Artă al judeţului Sălaj.

Interesant, la acest liceu
din Satu Mare (cel de Artă, că
despre el este vorba), sunt
profesori de toată lauda şi un

director ce munceşte, tace şi
obţine rezultate de invidiat. Din
păcate, nu-l invidiează nimeni, că
aici n-are concurenţă dar nici nu-l
laudă nimeni pe inimosul Pop
Cristian şi pe profesorii săi.

Iată un prilej de a-l lăuda,
şi-o face presa şi televiziunea de la
NV, care scoate în evidenţă faptele
bune ale celor care se afirmă la
nivel de judeţ şi ţară. Profesoara
de pian, D-na Kusnyer Angela
obţine rezultate cu elevii săi la
toate concursurile naţionale, chiar
şi la cele cu participări străine, ca şi
la Zalău. Tot interesant ni se pare
faptul că la pian, interpretarea
muzicii lui Bach, cele 3 premii II,
la clasa a IV-a, a VII-a şi a XI-a, au
fost obţinute de elevi de la Liceul
de Artă din Satu Mare, după cum
urmează: Struczyi Zsuzsana (cl. a
IV-a), Ţimerman Graţian (cl. a
VII-a) şi Torja Cristian (cl. a IX-
a). Sigur, diplomele eliberate,
premiile acordate, laudele şi
aplauzele meritate se vor ţine
minte toată viaţa. Aceşti copii au
făcut ca inimile părinţilor lor să
bată puternic, mai puternic decât
aplauzele (neauzite) ale
conducătorilor culturii sătmărene.
Mai mult, lacrimile de bucurie ale
părinţilor şi dascălilor se întorc

exact cum apele se întorc la
izvoare! Îi închipui pe părinţii lui
Cristian Torja, Ţimerman
Graţian şi ai Zsuzsanei, cu ce
bucurie au întâmpinat aceste
rezultate! Şi te mai întrebi de ce
tinerii talentaţi părăsesc ţara? Ce
cultură poate fi cu sub 1% din
PIB? Cine îi  critică pe medicii
valoroşi, pe oamenii cu pregătire
serioasă, pe cei care fac ceva
pentru cei mulţi? Sigur sunt la
modă “interimarii”, conducători de
duzină, care n-au reuşit la
concursuri, dar... trebuie să conducă
pentru a urca o treaptă!

Ce medici buni sunt în
România, în judeţul acesta şi... nu
ştim să-i apreciem. Şi forţăm să facă
toată ziua scriptologie, nu să facă
meserie! În faţa lor se scoate pălăria!
Medicina a mai rămas facultate, în
rest au devenit fabrică de diplome!
Să nu amintim de acest lucru că îi
deranjăm pe cei vizaţi!

Oricum, atenţia pe care
trebuie s-o acordăm celor buni şi
foarte buni de lângă noi, trebuie să
crească şi... fără patimă să-i
apreciem, cât îi avem lângă noi! E
momentul ca şcoala să fie şcoală,
condusă de dascăli, nu de părinţi
“isteţi” şi nici de politicieni fără
chemare!

Trei copii aduc mândrie judeţului şi ţării

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 im-
portante subiecte ale zilei.  Rea-
lizator: Victor Constantinovici.

FEStIVALUL NUNŢILOR
tRADIŢIONALE DIN
MARAMUREŞ
Membrii Asociaţiei socio-culturale
ŢARA OAŞULUI, în urma

invitaţiei adresată de reprezentanţii
Asociaţiei culturale BOGDAN
DRAGOŞ din Maramureş, au
participat cu mare drag la Festi-
valul “NUNŢILOR
TRADIŢIONALE” de la
Onceşti, specific celor patru zone
etnofolclorice ale Maramureşului:
Chioar, Lăpuş, Maramureşul is-
toric şi Codru. Vă invităm să
urmăriţi un amplu reportaj despre
acest important eveniment cul-
tural maramureşean. 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, Rareş Jucan, 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 debitorilor 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– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole
electrice,jucării,etc. – 456.750 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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Istoria familiei evreieşti
Benedek este parcă desprinsă
din scenariul unui film în care

membrii ei sunt protagoniştii unor
seriale care mai de care mai spec-
taculoase. Seniorul familiei, Paul
Benedek, s-a născut în 1907 la Satu
Mare, Paul fiind unul dintre cei
mai apreciaţi avocaţi, specializaţi
pe regimul funciar, din Satu Mare.
A studiat Dreptul la Paris, unde în
23 noiembrie 1929 şi-a luat doc-
toratul, prezentând teza de doc-
torat “Regime foncier de la
Transylvanie” (Regimul funciar
din Transilvania). S-a căsătorit cu
Edith Lazăr, originară din Valea lui
Mihai, cea cu care avea să împartă
bucuriile şi necazurile vieţii şi
alături de care va fonda, în 1959 la
Paris, Benlux, un adevărat imperiu
al produselor de lux.

Familia Benedek făcea
parte din protipendada sătmăreană
a perioadei interbelice şi aşa se face
că în reşedinţa lor recepţiile şi
banchetele fastuoase erau printre
cele mai apreciate din oraş. Viaţa
tihnită şi lipsită de griji avea să fie
întreruptă odată cu cedarea Transil-
vaniei de Nord către Ungaria
horthystă, în urma Dictatului de la
Viena din 1940. Urmează o
perioadă de prigoană a evreilor
sătmăreni, mulţi dintre ei fiind
deportaţi în lagărele de concentrare
naziste. Familia Benedek a reuşit să
scape de aceste deportări şi să se
ascundă de prigoana horthystă şi ca
atare sfârşitul războiului să-i prindă
tot la Satu Mare. Pe 22 februarie
1947 avea să se nască Georges
Joseph Benedek, consemnat ca fiind

primul copil de evrei născut la Satu
Mare după război. În 1951 familia
Benedek pleacă în Constanţa de
unde va lua vaporul pentru a se sta-
bili în proaspătul stat înfiinţat Israel.
În Ţara Sfântă vor sta până în 1957
când hotărăsc să emigreze în Franţa.

Fondatorii 
Imperiului Benlux

Spirite întreprinzătoare şi
cu mare fler în ale comerţului Paul
şi Edith îşi dau seama că oamenii şi
în special parizienii, lipsiţi de lux mai
ales în perioada războiului, doreau
să revină la stilul de viaţă relaxat de
dinainte de război. Astfel în 1959
aveau să deschidă primul magazin

Benlux, cu produse cosmetice şi de
lux, care în timp se va transforma
într-un adevărat imperiu. Afacerea
va exploda cu adevărat în 1962, când
îl vor cunoaşte pe celebrul Christian
Dior, cu care semnează un contract,
magazinul Benlux fiind primul dis-
tribuitor al produselor Dior din
Paris. La mijlocul anilor 60 va fi unul
dintre cele mai chic centre de lux din
Paris, fiind căutat de clienţi bogaţi şi
celebri din SUA, America de Sud,
Japonia. Dintre marile personalităţi
care au călcat pragul magazinului le
amintim pe Jacqueline Kennedy
Onassis, soţia preşedintelui asasinat
John F. Kennedy şi mai apoi a arma-
torului grec Aristotel Onassis, şi
Maria Callas, considerată de unii

drept cea mai mare cântăreaţă de
muzică de operă din a doua jumătate
a secolului al XX-lea. “Jackie”
Kennedy cunoscută ca una dintre
cele mai elegante şi frumoase femei
din acea vreme venea de două ori pe
an la Paris pentru a-şi reîmprospăta
garderoba cu haine, pălării şi pro-
duse cosmetic din magazinul Ben-
lux.

În 1967 Paul Benedek
decedează la Paris iar cea care va pre-
lua frâiele imperiului Benlux va fi
soţia acestuia, Edith.

Madamme Edith
Madamme Edith, cum era

cunoscută în cercurile mondene din
Paris, era o femeie foarte frumoasă,
plină de şarm şi care iubea luxul dar
care nu uita de unde a venit.
Apropiaţii o descriu ca pe o femeie
puternică, o persoană care-şi con-
ducea cu o mână de fier afacerile dar
care era foarte apropiată şi de cei
nevoiaşi.Era o nelipsită a festivalului
de la Cannes acolo unde călca pe
covorul roşu şi la vârsta de 85 de ani,
alături de mari staruri ale filmului
mondial. “A fost o femeie specială,
cu multă personalitate care a fost de
principiul că dacă faci bine primeşti
bine. Îmi spunea că dacă cineva la
miezul nopţii îţi bate la uşă şi-ţi cere
ajutorul atunci tu trebuie să i-l acorzi
necondiţionat. De asemenea punea

mare preţ pe buna înţelegere dintre
vecini şi chiar şi în ultimele clipe de
viaţă nu purta pică pe nimeni.” ne-a
declarat un cunoscut de-al lui
Madamme Edith.

Reşedinţa
naţionalizată 
de comunişti

Un alt episod interesant
din istoria familiei Benedek este cel
al imobilului de pe strada 1 De-
cembrie 1918, nr.11, casă care are
o istorie interesantă. După ce fa-
milia Benedek a emigrat în Israel
ea a intrat în posesia statului, fiind
naţionalizată. Deoarece era un
imobil impunător şi cu o curte
splendidă a fost trecută ca şi casă de
protocol, aici înnoptând, atunci
când venea la Satu Mare, cuplul
prezidenţial Nicolae şi Elena
Ceauşescu.După 1989 casa a
primit alte funcţionalităţi, fiind,
rând pe rând, sediu de partid
politic, Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale, ba chiar, la sub-
solul clădirii, crâşmă. În 2013,
după mai mulţi ani de judecată,
casa a revenit proprietarului de
drept iar în 2015, în prezenţa lui
Georges Benedek, s-a făcut
recepţia casei, restaurată în
proporţie de 80% .

NICOLAE GHIşAN

Spectaculoasa poveste de viaţă a familiei de evrei
sătmăreni, fondatoarea Imperiului Benlux
8Familia Benedek a fost una dintre cele mai respectate familii din Satu Mare, care în momentul de faţă deţine
unul dintre cele mai exclusiviste centre de produse de lux din Paris

În data de 30.05.2017 de la ora 15:00 la
Cabinet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999
______________________________
În data de 22.06.2017 de la ora 13:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta

Dr. Rusu Cristian
MEDIC PRIMAR UROLOGIE

Consultatie gratuita!
Programări: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
De la ora 14:00 la Cabinet Dr. Coica, 
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele
Ferdinand nr. 15/1 va consulta

Dr. Rusu Cristian
MEDIC PRIMAR UROLOGIE

Consultatie gratuita!
Programări: 0731.349.300
______________________________
În data de 26.05.2017 de la ora 9:30  la
Cabinet Dr. Coica, va consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST 

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
______________________________
În data de 10.06.2017 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Col. Dr. Scridon Gheorghe

MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE
SI BOLI INTERNE

Programări: 0732.116.827
______________________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00  la Cabi-
net Dr. Coica, va consulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE

Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
______________________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00  la Cabi-
net Dr. Coica, Aleea Humulesti nr.2, va
consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST 

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul de Trimi-
tere de la medicul de familie!
Programări: 0740.839.818
______________________________
Zilnic intre orele 10:00-16:00  la Cabi-
net Dr. Coica, va consulta:

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST 

DERMATO-VENEROLOGIE
Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
______________________________

Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Farcaş Claudia

MEDIC PRIMAR CARDIOLOGIE
Programări: 0740.314.450
______________________________
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, bl. CU
18/1 va consulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE

Programări: 0771.630.015
______________________________
În fiecare Marti si Joi între orele 13:00-
18:00 la Cabinet Dr. Coica, bl.CU.6. ap.
2  va consulta:

Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

P r o g r a m ă r i : 0 7 4 3 . 0 4 1 . 7 7 5 ;
0261/766390; 0740.011.578
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:00-
18:00  la Cabinet Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR NEUROLOG

Programări: 0732.116.832;
0723.974.823
______________________________
În fiecare Luni si Miercuri de la ora
15:00  la Cabinet Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Revesz Andrea
MEDIC SPECIALIST 

NEUROLOG
Programări: 0261/766390

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Oaspeți la studiourile Nord Vest TV
8Studiourile Nord Vest TV și-au deschis ieri porțile pentru elevii aflați în săptămâna
“Școala Altfel”

Săptămâna “Școala Altfel”, pe
care fiecare unitate de
învățământ o poate organiza

conform planului propriu, este o
oportunitate fantastică pentru
preșcolarii și elevii de toate
vârstele, care au în acest fel contact
direct cu diversele meserii și pro-
fesii care ar putea deveni cariere
pentru ei într-o bună zi. Așa se face
că Școala Gimnazială nr. 1 din
oraşul Negrești-Oaș a programat
ieri vizite cu trei grupuri nu-
meroase de elevi  la studiourile
Nord Vest TV. 

Fascinați de echipa-
mentele tehnice

Jurnaliștii și operatorii
postului Nord Vest TV i-au primit
pe elevi cu multă amabilitate, ba
chiar i-au așteptat cu băuturi
răcoritoare şi bombonele – ca să își
îndulcească frumoasa zi de vară și
mai tare – dulce fiind oricum
datorită soarelui care a strălucit
toată ziua. Copiii și tinerii, însoțiți
de cadre didactice, au fost extrem de
entuziasmați de vizita la televiziune,
începând să facă poze cu aparatele și
smartphonurile încă de la intrarea
în studiouri. Cel mai mult i-a im-
presionat la o primă vedere
abundența echipamentelor, fiind
extrem de interesați să afle procesul
prin care imaginea și sunetul din
studio ajung pe micile ecrane de
acasă. Au vizitat inclusiv încăperea

regiei de emisie, unde au pus o
mulțime de întrebări și li s-a răspuns
la fiecare curiozitate în parte.

Au devenit jurnaliști
pentru o zi

Mulți dintre elevii care au
călcat pragul studiourilor au fost ex-
trem de interesați să afle toate de-
taliile legate de realizarea știrilor –
unde se redactează, câte ore se pe-
trec în medie pe teren, dacă sau nu
se citește de pe un prompter sau
dacă moderatorul știrilor e nevoit să

memoreze tot ceea ce spune în fața
camerei de filmat. Atracția
principală a fost cea mai “liniștită”
cameră din spațiul în care Nord Vest
TV își desfășoară activitatea – și
anume o cameră antifonată, cu
mixer și microfon condenser – unde
sunt înregistrate voice-over-urile
pentru știri. Elevii au plecat acasă cu
lămuriri concrete și noi cunoștințe,
spre exemplu – ce este și cum
funcționează o lavalieră, ce efect are
pe micul ecran filmarea din mai
multe perspective, din ce materiale
sunt realizate decorurile și ce emisi-

uni difuzează postul Nord Vest TV.
De asemenea, le-a fost prezentată și
Gazeta de Nord-Vest – cotidianul
care îi poate ține la curent cu tot
ceea ce se întâmplă semnificativ în
județ în fiecare zi.

Programele din cadrul
“Școala Altfel” sunt de un real
beneficiu pentru elevii din Româ-
nia, deoarece prin intermediul lor
se creează experiențe directe cu
diferitele medii de muncă – ceea
ce poate adesea avea un impact
major asupra alegerii de viitoare
cariere.

RaReş Jucan

INEDIT. Elevii negreşteni au fost, pentru o zi, colegii jurnaliştilor de la Nord Vest TV

Activa școală de dans
Loga Dance School din Satu Mare
a participat, în weekend, la Cupa
Feeling în Oradea, unde au concu-
rat aproximativ 200 de perechi din
mai multe zone.

Din partea școlii de dans
din municipiul Satu Mare, au par-
ticipat în total 5 perechi de
dansatori, din care 4 perechi au in-
trat în finală, obtinând 4 medalii.
Cele 3 perechi de la Loga Dance
School, Diousi Rafael & Tala
Alexia, Simon Luca & Simion
Amalia și Kengye Adam & Illes
Tamara au dansat în aceeași cate-
gorie în clasa D 12-15 ani.

Sportivii au obținut
următoarele locuri de finală:

Pop Daniel & Mihali Alexandra -
Locul 1 din 5 perechi

Clasa: E 14-15 ani
Diousi Rafael & Tala Alexia-
Locul 3 din 9
perechi

Clasa: D 12-15 ani

Simon Luca & Simion Amalia -
Locul 4 din 9
perechi

Clasa: D 12-15 ani
Kengye Adam & Illes Tamara -
Locul 5 din 9 perechi

Clasa: D 12-15 ani
În weekendul următor, pe

data de 3 iunie, membrii Loga
Dance School vor
participa la Cupa Latino Angels
organizată în municipiul Dej.

Rareș Jucan

Dansatorii de la Loga Dance School,
premiați la Cupa Feeling în Oradea

Subprefectul Altfatter
Tamas a susţinut marţi, 23 mai
2017, de la ora 10,00, audienţe cu
cetăţenii. Au fost prezenţi jurişti
din cadrul instituţiei, consilierul
pe relaţii publice, respectiv repre-
zentantul OCPI Satu Mare.

Au fost prezente şase
persoane cu probleme referitoare
la reconstituirea dreptului de
proprietate asupra unor imobile,
solicitarea unei locuinţe sociale,

de tulburare în posesie şi ampla-
sarea necorespunzătoare a unui
transformator pentru energie
electrică faţă de casa unui cetă-
ţean.

Două cazuri au fost so-
luţionate pe loc, în alte două si-
tuaţii s-a solicitat depunerea de
memorii explicite, iar în alte două
cazuri problemele au fost soluţio-
nate de către reprezentantul
OCPI Satu Mare.

Audienţele săptămânale de la
Prefectură

Furturi soluţionate
de poliţişti

Poliţiştii Secţiei Rurale
Satu Mare au identificat un bărbat
de 32 de ani din localitatea
Nisipeni, pe care îl bănuiesc de
comiterea unui furt. Din cercetări
a rezultat că acesta, în seara zilei de
4 mai a.c., ar fi pătruns prin
efracţie în incinta unei ferme din
comuna Lazuri, iar din lada unui
tractor a sustras mai multe scule şi
chei, cauzând un prejudiciu esti-
mat la valoarea de 500 lei. Cel în
cauză este cercetat în prezent pen-
tru comiterea furtului, prejudiciul
fiind recuperat în totalitate şi pre-
dat persoanei vătămate. În data de
14.05.2017,  un bărbat de 54 de
ani din Supuru de Sus, sesiza
poliţia despre faptul că în noaptea
precedentă  persoane necunoscute
au pătruns   într-un imobil ne-
locuit din localitate, de unde au
sustras bunuri. În urma
verificărilor specifice efectuate,
beneficiind de sprijinul
criminaliştilor care au prelevat
probe de la faţa locului, poliţiştii
Secţiei Rurale Tăşnad au reuşit în
cursul zilei de luni să identifice doi
minori de 10 respectiv 11 ani,
ambii din Supuru de Sus, care ar fi
pătruns în imobilul respectiv prin
forțarea ușii de acces, de unde au
sustras bunuri în valoare de 350
lei. Cercetările continuă cu preju-
diciul recuperat în totalitate.

Stop alcoolului 
la volan!

Polițiştii din cadrul Ser-
viciului Rutier şi cei din cadrul
Biroului Rutier Satu Mare au
acţionat luni, 22.05.a.c.în sprijinul
şi împreună cu poliţiştii rutieri din
Carei, pentru sancţionarea celor
care nu respectă regulile de
circulație și pun în pericol
siguranţa traficului, în special a
celor care conduc sub influenţa al-
coolului, pe raza municipiului
Carei şi în proximitatea
acestuia.În cadrul acţiunii, care  s-
a derulat în intervalul orar 06.00-
12.00, poliţiştii au constatat o
infracţiune la regimul siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice şi
au aplicat 54 sancţiuni
contravenţionale, în valoare de
peste 70 000 lei.Astfel, în jurul
orei 07.30, pe strada Cimitirului
din Carei a fost identificat un
conducător auto de 42 de ani, care
se urcase la volanul unui autoturism
deşi anterior consumase băuturi al-
coolice. Fiind testat cu aparatul
etilotest, acesta a indicat o valoare a
concentraţiei alcoolice de  0,96
mg/l alcool pur în  aerul expirat,
motiv pentru care i s-a întocmit
dosar penal.Alţi 10 conducători
auto, surprinşi circulând pe străzile
din Carei, s-au ales cu exercitarea
dreptului de a conduce suspendat,
pentru acelaşi motiv, consumul de
alcool la volan. Au mai fost sus-
pendate alte 5 permise de conduc-
ere, din care 3 pentru depăşirea
limitei legale de viteză, iar 2 pentru
efectuarea unor manevre de depăşire
neregulamentară. Conducerea sub
influența băuturilor alcoolice
reprezintă una din cauzele principale
ale agravării consecințelor acciden-
telor rutiere. Poliţiştii atrag încă o dată
atenţia asupra riscurilor la care vă
supuneţi dacă alegeţi să conduceţi
după ce aţi consumat băuturi al-
coolice!

În organizarea Institu-
ţiei Prefectului, Consiliului Ju-
deţean, Primăriei municipiului
Satu Mare şi Garnizoanei Satu
Mare, joi, 25 mai 2017, între
orele 10,30 şi 14,00 vor avea loc
manifestări prilejuite de Ziua
Eroilor. Acestea sunt marcate în
fiecare an la  sărbătoarea creş-
tină a Înălţării Domnului.

Programul manifestărilor este
următorul: 
Ora 10,30 – la Palatul Admi-
nistrativ - depunerea unei co-
roane din partea autorităților
locale la Placa comemorativă a
eroilor revoluției de la 1989;

Orele 11,00 – la Cimitirul
Eroilor - parastas în memoria
eroilor, depuneri de coroane;
Orele 13,00 – la Monumentul
Ostaşului Român – ceremonia-
lul militar cu intonarea imnului
de stat, parastas, alocuţiuni, de-
puneri de coroane, defilarea
gărzii de onoare constituită cu
ocazia Zilei Eroilor.

Sunt invitaţi să participe
cetăţenii judeţului Satu Mare,
reprezentanţii instituţiilor de-
concentrate, cei ai
organizaţiilor şi asociaţiilor,
respectiv reprezentanţii
formaţiunilor şi partidelor poli-
tice. 

Programul manifestărilor orga-
nizate de Ziua Eroilor-25 mai
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Absolvenții promoției 2017 trebuie înscriși
în evidențele AJOFM
8Pentru tinerii care au terminat liceul sau școala profesională acest lucru este obligatoriu pentru a putea fi indemnizați

Absolvenții de liceu și școli
profesionale promoția
2017 din județul Satu

Mare au posibilitatea de a se înre-
gistra  ca persoană în căutarea
unui loc de muncă. Este o etapă
obligatorie pentru obținerea
indemnizației de șomaj.

Șase luni de șomaj
Potrivit prevederilor

Legii nr.76/2002, absolvenții
instituțiilor de învățământ
promoția 2017, în vârstă de mini-
mum 16 ani, care într-o perioadă
de 60 de zile de la absolvire nu au
reusit să se încadreze în muncă po-
trivit pregătirii profesionale se pot
înregistra la agențiile teritoriale sau
punctele de lucru în a căror rază îşi
au domiciliul sau reşedința pentru
a beneficia de ajutor de șomaj.Aju-
torul de șomaj se acordă 6 luni și
este o sumă fixă, lunară, al cărei cu-
antum reprezintă 50% din valoarea
indicatorului social de referință
(500 lei), în vigoare la data stabili-
rii acesteia.Indemnizația de șomaj
se acordă o singură dată pentru fie-
care formă de învățământ.

În vederea înregistrării la
agențiile de ocupare, absolvenții
trebuie să prezinte următoarele do-
cumente: Act de identitate (copie
și original); Act de studii și califi-

care (adeverință de absolvire, certi-
ficate de absolvire sau diploma de
bacalaureat) în copie și original;
Adeverință eliberată de medicul de
familie din care să rezulte că  este
clinic sănătos  sau apt de muncă cu
restricții; Adeverință de venituri

eliberată de Administrația Finan-
ciară.

În maxim 60 de zile
Pentru a beneficia de

indemnizație de șomaj, absolvenții
trebuie să se înregistreze la AJOFM

Satu Mare în interval de 60 de zile de
la data  absolvirii.  În vederea creșterii
şanselor de ocupare, AJOFM Satu
Mare oferă persoanelor in căutarea
unui loc de muncă servicii de infor-
mare si consiliere care constau în fur-
nizarea de servicii privind piața

muncii și evoluția ocupațiilor, evalua-
rea și autoevaluarea personalității în
vederea orientării profesionale, dez-
voltarea abilităților și încrederii în
sine, instruirea în metode și tehnici
de căutare a unui loc de muncă și de
prezentare la un interviu.

PROCEDURĂ. Pentru a putea fi indemnizați, absolvenții trebuie să fie luați în evidențele AJOFM Satu Mare

CRISTIAN STAN

Biblioteca Județeană Satu
Mare demarează a doua acțiune de
schimb de carte din acest an. Sub ge-
nericul „Citește și dă mai departe la
schimb de carte”, evenimentul se va
derula miercuri, 24 mai, în intervalul
orar 13.00-15.00, la Sediul central, în
fața Sălii de lectură „Gheorghe Bul-
găr”, la Filiala nr. 1 de pe strada
Brândușa nr. 17 și la Filiala nr. 2 „Lu-
cian Blaga” de pe Bulevardul
Independenței nr. 42-44. 

Activitatea este organizată
la inițiativa bibliotecarilor de la Secția
de împrumut pentru adulți, fiind
adoptată apoi de către bibliotecarii
din filialele de cartier, având scopul de
a intermedia întâlnirea dintre carte,
lectură și membrii comunității sătmă-
rene, într-o manieră inedită.

Sătmărenii care vor să se ală-
ture acestui eveniment vor avea posi-
bilitatea de a-și alege de pe standuri
cărțile dorite în vederea completării
bibliotecii personale și de a lăsa alte
cărți, în schimb. 

Publicațiile care fac obiectul
schimbului provin din donații de la
cititori, ca urmare a campaniilor de-
rulate anterior, „Pedalez pentru bi-
bliotecă” și „Dar din darul
sătmărenilor”, cuprind segmente din
toate domeniile cunoașterii, însă cele
mai numeroase aparțin literaturii ro-
mâne și universale.

O mare parte din cărțile
donate de sătmăreni au fost selectate
de către bibliotecari în vederea com-
pletării colecțiilor Bibliotecii Județene
Satu Mare cu titluri care nu se regă-
seau pe rafturi sau pentru înlocuirea
exemplarelor uzate cu unele mai bine
păstrate și conservate.

La prima activitate similară
din acest an au fost înregistrați 240 de
participanți, iar numărul cărților se-
lectate a depășit valoarea de 300. Pe
parcursul anului 2017 vor mai fi or-
ganizate astfel de acțiuni, în fiecare
lună calendaristică, până în luna oc-
tombrie, inclusiv. Conducerea și co-
lectivul Bibliotecii Județene Satu
Mare aduc, pe această cale, mulțumiri
donatorilor.

Specialiștii din județul Satu
Mare au descoperit, în urma studiilor
făcute, că în pădurile județului, hoi-
năresc nouă urși bruni. Toți, fără
excepție, își duc veacul prin munții
din Țara Oașului. De asemenea, au
mai fost recenzați 22 de lupi, dar și
107 pisici sălbatice. Cu excepția ulti-
melor, în celelalte două cazuri
populația a crescut.

Acțiunea de evaluare 
a efectivelor

Ca urmare a atribuţiilor ce
revin autorităţilor publice centrale
pentru protecţia mediului, apelor și
pădurilor în realizarea studiilor spe-
ciale de evaluare a stării resurselor
biologice din flora şi fauna sălbatică,
ce se exploatează şi se valorifică în di-
ferite scopuri economice şi sociale,
Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia
Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Satu Mare,  AVPS Ariana
2006 Foieni, AV Silvatica, AV Valea
Bercului,  AV Oaş şi AVP Certeze în
calitate de gestionari ai fondurilor ci-
negetice, împreună cu reprezentanţi
ai Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Satu Mare,  au organizat, în pe-
rioada 07.04-28.04.2017, acţiuni de
evaluare a efectivelor  pentru speciile
de carnivore sălbatice  strict protejate,
respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică
sălbatică. La aceste echipe mixte au
fost invitați să participe şi reprezen-
tanţi ai custozilor ariilor naturale pro-

tejate Societatea Carpatină Arde-
leană-Satu Mare, Ocolul silvic Pădu-
rea Sătmarului  și Asociația
Heidenrolslein și ai Gărzii Naționale
de Mediu-Comisariatul  Județean de
Mediu Satu Mare, atât în faza de
teren cât şi la verificarea corectitudi-
nii înregistrărilor.

Carnivorele mari (ursul
brun, lupul si râsul) sunt specii de vârf
ale piramidei trofice şi sunt conside-
rate ca fiind specii cheie în funcţiona-
rea ecosistemelor şi implicit în
menţinerea echilibrului din cadrul
biocenozelor. Regiunea carpatică a
României, deşi reprezintă mai puţin
de 2% din suprafaţa Europei, susţine
populaţii viabile şi stabile de carni-
vore mari: 30% din efectivele euro-
pene de lupi, 35% din efectivele de
urşi bruni şi 25% din efectivele de
râşi. Aceste carnivore de talie mare re-
prezintă specii simbol pentru conser-
varea biodiversităţii în Europa. Ele au
un rol important în ecosistem prin
controlul “top-down” pe care îl exer-
cită pe teritorii întinse asupra popu-
laţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor
specii indică habitate naturale cu o
valoare ecologică ridicată şi ecosis-
teme funcţionale, ce pot constitui un
model pentru reconstrucţia ecologică
în alte regiuni ale Europei.

Populații în creștere
Populaţiile de carnivore din

judeţul Satu Mare, înregistrate în
urma evaluărilor din anul 2017, cu-

prind  nouă urşi bruni înregistrați în
fondurile cinegetice nr. 4 Negrești, 5
Racșa și 3 Huta  (efective optime:
nouă urși) în creștere cu 2 exemplare
față de anul 2016 , 22 exemplare de
lup  (efectiv optim: 18 lupi) în
creștere cu un exemplar față de anul
2016 şi 107 pisici sălbatice (efectiv
optim: 60 pisici sălbatice) în scădere
cu 6 exemplare față de anul 2016.
Comparativ cu anul 2016 se con-
stată o creștere a populației de urs
brun și a populației de lup în timp
ce la  pisică sălbatică s-a înregistrat
o scădere a populațiilor dar acestea
se mențin peste nivelele optime deci
nu se afectează starea de conservare
favorabilă a acestor specii de carni-
vore.

Aceste carnivore trăiesc în
regiunile montane şi de deal acope-
rite  cu păduri. Sunt strict protejate
prin lege şi vânarea lor se poate face
numai prin obţinerea de derogări de
la Ministerul Mediului.  Pentru se-
zonul de vânătoare 15 mai 2017- 14
mai 2018  nu s-au făcut propuneri
de plafon maxim de intervenție
pentru aceste specii de carnivore.

Prin aceste evaluări anuale
și prin nivelul propunerilor de pla-
fon maxim de intervenție se urmă-
reşte menţinerea populaţiilor de
carnivore mari la un nivel optim
care să le asigure supravieţuirea în
cadrul ecosistemelor din judeţul
Satu Mare.

Cristian Stan

„Citește și dă mai departe 
la schimb de carte”, o nouă
acțiune a Bibliotecii Județene

Nouă urși hoinăresc prin pădurile județului
8Au mai fiost recenzați 22 de lupi și 107 pisici sălbatice
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Final de drum în proiectul ”Un copil poate fi orice,
oricine, oriunde, oricând –  fii aproape de el”

Luni, 22 mai 2017, la Școala
Gimnazială ”Mircea Eliade”
din Satu Mare s-a derulat ul-

tima etapă a unui proiect
internațional de prevenire a absen-
teismului și abandonului școlar,
concretizat printr-un concurs de
statui vii și prin lansarea unei cărți
cu tematica proiectului,  fiind
prezenți profesori, elevi și părinți
de la școala gazdă, dar și
reprezentanți ai diferitelor
instituții, autorități locale și școli
înscrise în proiect.

Parteneri sociali,
autorități locale, elevi
și dascăli prezenți

Proiectul de față a avut
parte de o echipă generoasă de co-
laboratori. Astfel, din partea Inspec-
toratului Școlar Județean Satu Mare
a participat domnul profesor Nicu
Miclăuș, inspector Aria Extracurric-
ulare; Centrul Județean pentru
Resurse și Asistență Educațională a
fost reprezentat de doamna Aurelia
Havrincea, pentru ca Inspectoratul
Județean de Poliție Satu Mare să fie
reprezentat de doamna subcomisar
Felicia Hrihorișan. Au fost prezenți
de asemenea elevi și profesori din
unitățile de învățământ partenere,
coordonați de: prof. Ioan Gozar, di-
rector la Școala Gimnazială ”Lucian
Blaga” din Satu Mare; prof. Anca
Potra, director la Școala Gimnazială
Doba, dar și de doamnele Alexand-
rina Pop - director și Delia Buzilă –
director adjunct de la Colegiul
Tehnic ”Elisa Zamfirescu” din Satu
Mare, fiind prezent și domnul Anzik
Arnold, vicepreședinte al Asociației
Părinților A.S.O.P. Mircea Eliade.
Asociația ”Sfântul Acoperământ al
Maicii Domnului” a fost
reprezentată de părintele Tiberiu
Vălean, activitatea fiind onorată și
de prezența unor reprezentanți ai
”Organizației Caritas a Diecezei Ro-
mano -  Catolice” și ”Serviciul de
Ajutor Maltez”, ambele din Satu

Mare.
Un alt punct forte din

”lista de invitați”, l-a reprezentat
prezența în cadrul manifestărilor a
unei delegații formate din elevi și
profesori de la Școala Generală
Bilingvă Maghiară – Engleză
”Móricz Zsigmond” din Mátészalka
– Ungaria, parteneri activi din
proiect.

Din istoricul 
proiectului

”Doamnă profesoară Rodica
Manța … sunteți inițiatoarea proiec-
tului … ce activități ați derulat pe
parcurs?” ”Bună ziua și vă
mulțumim că sunteți alături de noi.
În data de 5 aprilie a.c., am derulat
activitatea cu titlul, - ”Ai ales să fii
părinte, atunci implică-te!” – având
ca țintă conștientizarea părinților
asupra rolului deținut în viața de
familie și-n activitatea școlară a celor
micuți. În continuare, pe 5 mai 2017
elevii noștri au prezentat piese de
teatru în cadrul unui concurs;
rolurile fiind jucate de elevi

predispuși absenteismului sau aban-
donului școlar, activitate desfășurată
în colaborare cu Teatrul de Nord din
Satu Mare; iar astăzi, în sala festivă a
școlii s-a desfășurat expoziția ”Statu-
ile vii”, fiind lansată și o carte a
proiectului, cuprinzând creații liter-
are ale elevilor participanți din
școlile partenere. De asemenea au
fost organizate și activități cu tema
”Într-o zi voi decide eu!” – prin
expoziții de desene, picturi, concurs
de afișe cu tema „De ce am ales
școala?”.

O mare familie
educațională 
în slujba copilului

”Bine ați revenit la școala
noastră și îi salut pe această ocazie pe
toți cititorii dumneavoastră. Mă
numesc Mariana Sălăgean, direc-
toarea școlii organizatoare, și
împreună cu, colegul meu, domnul
profesor și director adjunct al școlii,
Gyokos Francisc, dar și cu toate
cadrele didactice și elevii care s-au
implicat în proiectul pe care azi îl

finalizăm, dorim să mulțumim tu-
turor partenerilor noștri, pentru aju-
torul dat în desfășurarea acțiunilor
noastre; florăriei Bellis din Satu
Mare pentru disponibilitatea în a ne
sprijini în realizarea activităților
noastre de-a lungul timpului … dar
într-un chip deosebit, adresez un
gând de recunoștință domnului In-
spector General Călin Durla din
cadrul Inspectoratului Școlar Satu
Mare, pentru toată susținerea pe care
ne-a acordat-o în realizarea proiec-
tului de față. Noi astăzi am derulat
ultima etapă de proiect, premiind și
recompensând de asemenea cu
diplome și cărți pe minunații elevi
care și-au adus contribuția literară la
alcătuirea cărții de proiect, prin
alcătuirea de diferite eseuri și poves-
tioare, în limba română și magiară,
prin care și-au manifestat părerile
privind necesitatea frecventării școlii
și accederii  pe drumul anevoios, dar
frumos al educației.”

Colaborare
educațională
transfrontalieră

”Aș dori să spun și eu câteva
cuvinte.” ”Vă rog domnule director.”
”Mă numesc Gyokos Francisc și sunt
directorul adjunct al Școlii ”Mircea
Eliade. Vreau să mulțumesc din su-
flet elevilor și profesorilor de la
Școala Generală Bilingvă Maghiară
– Engleză ”Móricz Zsigmond din
Mátészalka – Ungaria, care au fost
de-a lungul timpului parteneri activi
din proiect, mulțumindu-le pentru
implicare și colaborare. Am reușit

de-a lungul timpului, să realizăm lu-
cruri frumoase și benefice credem
pentru ambele școli, sperând ca
această colaborare să continue și pe
viitor.”

”Statuile vii” trăite de
elevi – spectacol de is-
torie și de cultură

”Aș dori acum să vă anunț
câștigătorii concursului de statui vii.
În primul rând vreau să precizez că
fiecare elev participant a avut câte o
prezentare de excepție a personajului
pe care l-a jucat, juriul încercând să
noteze cât sa putut de obiectiv tal-
entul, inspirația și imaginația
fiecărui candidat.

Astfel, pe locul III s-au sit-
uat elevii Ciprian Popescu și Pamela
Balazs de la Școala Gimnazială
”Mircea Eliade”, la egalitate de
puncte cu eleva Bianca Frânghiu de
la Colegiul Tehnic ”Elisa Zam-
firescu”  din Satu Mare; locul II a
revenit elevului Oliver Balazs de la
Colegiul Tehnic ”Elisa Zam-
firescu”. Pentru ca locul I să fie ad-
judecat de elevul Kotra David de la
școala gazdă. Țin să mulțumesc
conducerii și elevilor de la Colegiul
Tehnic ”Elisa Zamfirescu”  din
Satu Mare, pentru disponibilitatea
de a asigura machiajul tuturor
concurenților acestui concurs, dar
și dumneavoastră, Trustului de
Presă Nord Vest TV și Gazeta de
Nord Vest, pentru popularizarea
acțiunilor școlii noastre” … a concis
doamna director Mariana
Sălăgean.

VALERIU IOAN
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Preşedintele Camerei
Deputaţilor, liderul PSD
Liviu Dragnea a precizat,

marţi, că România primeşte
cartonaşe galbene şi atenţionări
de la Comisia Europeană, el
menţionând că acestea sunt in-
corecte şi că nu acesta este modul
în care trebuie procedat cu un stat
membru.

Solicitat să comenteze
faptul că CE a dat o recomandare
de reducere a cheltuielilor şi pentru
2017 cu 0,5% din PIB, Dragnea a
răspuns: „Când state mari au sărit
peste deficitul de 3% nu a fost nicio
reacţie de la CE.  În România, când
nici măcar nu se pune problema să
depăşim deficitul de 3%, ne tot
arată cartonaşe galbene sau ne
atenţionează”.

„Programul de guvernare
va fi pus în practică, deficitul nu va
fi depăşit, în schimb vrem să fim
lăsaţi să dezvoltăm România. Toate
aceste semnale care sunt date bazate
nu ştiu pe ce din punctul meu de
vedere sunt profund incorecte, cele
care vin de la CE. Nu cred că aşa tre-

buie procedat cu un stat membru,
chiar dacă e vorba de România”, a
spus Dragnea.

Întrebat dacă va exista
răspuns din partea României, Drag-
nea a precizat: „E posibil. O să am
o întâlnirea chiar azi cu domnul
Tăriceanu, să discutăm şi cu dom-
nul prim-ministru, pentru că din
punctul meu de vedere nu e corectă
această abordare. Totuşi România e
un stat membru cu dreturi depline,

indicatorii macro arată foarte bine,
în schimb tot primim tot felul de
îngrijorări”.

Întrebat despre con-
statarea CE că în 2016 s-a depăşit
ţinta de 3%, Dragnea a menţionat
că acest lucru poate fi discutat de
Junker cu fostul premier Cioloş.

“Asta domnul Juncker
poate să vorbească cu domnul
Cioloş foarte bine, că se întâlnesc
foarte des”, a spus Dragnea.

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0740.189.839 /

0361.402.200
ADMIN INSOLV IPURL c.u.i. 32070390,  în-
registrată în registrul formelor de organizare sub
numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web www.ad-
mininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/402
200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat
coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichi-
dator/administrator judiciar a urmatoarelor 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
TONESCU FINANCE S.a R.L, la preţul de  320.000,00 lei plus TVA.  
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in
bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.580,49 lei, lada frigorifica
1 buc, 867,70 lei, bazin peste,  1,794,71 lei, notebook, 1.382,57 lei, alarma , 1
buc, 1.639,27 lei, autoutilitara mercedes (2004),   19.307,58 lei,  autoutilitara
mercedes  (2001)  1.449,08 lei.
SC IMPATIENS    SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
: Dacia 1304 la prețul de 1.825,49 lei, mobilier 651,86 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite-
stoc de marfă în  valoare de 1.904,45 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en fail-
lite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 14.545,45 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 30.936 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu,
banzic.
TEXMODLINE 2000 SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite bunuri mobile, mijloace fixe, mașini de cusut, etc, cu o valoare de
piaţă de 9.223 lei fără TVA. Bunurile se vând în bloc.

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.  

SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT va-
loarea de piată 249.790 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 26.05.2017, ora 10:00   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 56/A,
judeţul Satu Mare. 
SC. TOTAL PROD SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
-bun imobil, hală producție în valoare de piată 171.200 lei și bunuri mobile,
echipamente tehnologice cu o valoare de piață de 24.350 lei.
- Licitația publică va avea loc  în data de 09.06.2017, ora 10:00 la sediul ales
al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr.
56/A, judeţul Satu Mare.

Notificări :

În temeiul art. 99-100   din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă  coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ notifică deschi-
derea procedurii  generale de insolvenţă  împotriva debitorului Debitor: SC TEXMOD-
LINE 2000 SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediu social în
Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 333,   numar de ordine în Registrul Comertului
J30/373/2013,  cod unic de înregistrare RO31652381,  judeţul Satu Mare, prin sentința
civilă  nr. 171 din data de  24.04.2017,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ  în dosarul  2421/83/2016.
Creditorii debitorului SC. TEXMODLINE 2000 S.R.L.  trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile urmă-
toare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este    12.06.2017. În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de pre-
venire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere
a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/crean-
ţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea  şi  publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanţelor la data de  10.07.2017.
Fixează  termenul pentru  întocmirea  tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de
07.08.2017.

Liviu Dragnea: Ne tot arată cartonaşe
galbene. E incorect, vrem să fim lăsaţi
să dezvoltăm România

Reţeaua teroristă Stat Is-
lamic a revendicat, marţi, atentatul
comis la concertul din oraşul britanic
Manchester, soldat cu cel puţin 22 de
morţi şi zeci de răniţi, anunţă Institu-
tul american SITE, specializat în
monitorizarea site-urilor islamiste.

"Acesta este doar în-
ceputul", a declarat un reprezentant al
reţelei teroriste sunnite, într-o înreg-
istrare video difuzată de agenţia
Amaq.

"Unul dintre soldaţii Cali-
fatului a reuşit să introducă un dis-
pozitiv exploziv la o reuniune a
cruciaţilor desfăşurată în oraşul Man-
chester", precizează reţeaua islamistă.

O r g a n i z a ţ i a
fundamentalistă nu a oferit detalii
despre autorul atacului, lucru care
sugerează că acesta era un simpati-
zant, nu membru, şi că atentatul nu a
fost coordonat direct.

Cel puţin 22 de persoane
au fost ucise, iar alte 59 au fost rănite
în atentatul comis luni seară în Man-
chester, la finalul unui concert al
artistei americane Ariana Grande.

Lumea fotbalului s-a arătat
şocată în urma exploziei de pe Man-
chester Arena, mai mulţi jucători şi
cluburi de fotbal exprimându-şi re-
gretul prin intermediul reţelelor de
socializare. 

"Când m-am trezit, am
primit o veste de-a dreptul îngrozi-
toare! Gândurile mele sunt la cei
afectaţi la Manchester" – Gareth
Bale, Real Madrid.

"Multă furie, multă durere!
Condoleanţele mele şi susţinerea se
îndreaptă către familiile victimelor
cumplitului atac din inima oraşului"
– David De Gea, Manchester
United.

"Aş dori să îmi exprim cele
mai profunde condoleanţe faţă de
familiile victimelor. Este o zi tristă
pentru minunatul oraş Manchester"
– Vincent Kompany, Manchester
City.

Statul Islamic REVENDICĂ atacul terorist
de pe Manchester Arena

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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NOU!!!  
SC AD SRL 

Anunţă deschiderea
magazinului cu acelaşi nume
pe str.Golescu nr .4 ,pe lângă
cel de pe dr.Carei nr.20 şi în

centru pe Aleea Coposu la cabanele de la p-ţa tradiţională, cu
produse tradiţionale din carne de porc şi vită (cârnaţi proaspeţi,
afumaţi, caltaboşi, toba, şuncă, kaizer, slănină, mici, trandafir de
casă, salam de vară, untură, etc.) şi carne prospătă de porc şi vită!

Vă garantăm 
CALITATE SUPERIOARA 

la toate produsele noastre !
Comenzi la telefon 0744231550
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

Noţiuni fundamentale de igiena
Operator umplere recipiente GPL
Cursuri autorizate ISCIR pentru pre-
lungirea valabilităţii autorizaţiei de
stivuitorist, fochist şi operator GPL 
Contabil iniţiere 
Operator introducere, validare şi pre-
lucrare date 
Controlor financiar 
Auditor intern
Agricultor în cultura vegetalelor şi
crescător de animale
Coşar
Montator subansamble 
Dulgher - tâmplar - parchetar 
Zidar, pietrar, tencuitor 
Instalator instalaţii tehnico sanitare şi
de gaze 
Electrician medie şi joasă tensiune
Operator la prelucrarea maselor plas-
tice termoplastice
Lăcătuş mecanic 
Babysitter 
Instructor fitness 
Barman
Stilist protezist de unghii
Maseur iniţiere

Cosmetician iniţiere 
Machior
Manichiurist - Pedichiurist 
Cosmetician
Frizer - Coafor - Manichiurist -
Pedichiurist
Coafor
Tehnicia maseur
Lucrător în comerţ
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi
de alimentaţie
Cofetar
Bucătar
Îngrijitor bătrâni la domiciliu
Infirmieră
Educator puericultor
Instructor / Preparator de formare
Formator
Mentor
Metodist
Manager proiect
Evaluator de competenţe profesionale
Inspector / Referent resurse umane

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul sau contactaţi secretariatul
fundaţiei noastre - str. ŞTEFAN CEL MARE. nr. 12, cod postal 440114 mun.
SATU MARE, jud. SATU MARE / L-V 08:00-16:30 l 0261.713.350

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE 

îN OCUPAŢIILE:

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

SATU MARE
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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.

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega
Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Florin Gardoș a intrat în
vacanță după un sezon de
coșmar. Gardoş îşi petrece

câteva zile acasă la Satu mare
alături de familie iar sâmbătă va
spune aDiO burlăciei. acesta
are programată starea civilă la fi-
nalul săptămânii.

Fundașul a evoluat într-
un singur meci oficial pentru
Southampton și a fost folosit mai
mult la echipa secundă a clubului.

“Am fost dezamagit mai
ales in anul asta 2017, pentru ca
nu am avut probleme medicale de
prin luna octombrie si n-am pri-
mit sanse la prima echipa”, a spus
Gardoș pentru Dolce Sport.

Deși are o singură par-
tidă jucată în ultimele două se-
zoane, Gardoș a prins lista
adițională a lui Daum pentru par-
tidele cu Polonia și Chile:

“Ma bucur ca sunt din
nou in vizorul echipei nationale si

stiu ca depinde doar de mine ca sa
fiu convocat, nu in lista aditionala,
data viitoare chiar in lotul princi-
pal” a declarat Gardoş la Dolce
sport.

S-a bucurat 
pentru Hagi

Fundaşul sătmărean al
echipei Southampton, Florin
Gardoş, a declarat că FC Viito-
rul a meritat să câştige titlul în
Liga 1 şi a mărturisit că îşi do-
reşte ca formaţia condusă de
Gheorghe Hagi să nu piardă
trofeul în urma apelului pe care
FCSB îl va depune la Tribunalul
de Arbitraj Sportiv.

“Eu m-am bucurat pen-
tru Viitorul şi mai ales pentru
domnul Hagi. Cred că a făcut
ceva extraordinar acolo şi mă
bucur mult pentru dânsul.

Nu cunosc regulamen-
tul, cred că e păcat că nu e totul
foarte clar încât să nu mai poată
exista discuţii de genul acesta,
dar eu cred că nu se mai poate

întâmpla nimic. Ar fi un prece-
dent, nu ştiu dacă să îi spun pe-
riculos, dar ciudat. Şi cred că ar
fi o lovitură pentru ei, dar sper
să nu se întâmple. Viitorul me-
rită acest titlu”, a declarat Gar-
doş pentru Dolce Sport.

Liga Profesionistă de
Fotbal i-a acordat titlul echipei
Viitorul, dar FCSB va contesta
la TAS. Clubul din Capitală
consideră că, în caz de egalitate
de puncte, ar fi trebuit să se ia în
calcul şi rezultatele directe din
timpul sezonului regulat, nu
doar cele din play-off.

În vârstă de 28 de ani,
Gardoş a jucat la Steaua Bucu-
reşti între 2010 şi 2014, timp în
care a câştigat două titluri şi o
Cupă a României. În prezent,
fundaşul central evoluează la
Southampton.

FlOrin mureşan

STRANIERI

Florin Gardoş în vacanţă, la Satu Mare.
Aşteaptă un semn de la Daum!
8 Fundaşul lui Southampton va spune sâmbătă ADIO burlăciei!

LIGA A 2-A

Olimpia câştigă la masa verde cu CSM Râmnicu Vâlcea

SPORT AZI 
LA TV
15:30 FOTBAL, LIGA 2 •
DOLCE 1
Luceafărul Oradea - Mioveni
18:00 FOTBAL, LIGA 1 •
DIGI 1, DOLCE 1, LOOK
ASA Tg. Mureș - FC Voluntari
21:45 FOTBAL, FINALA
EUROPA LEAGUE •
DOLCE 1
Ajax Amsterdam - Manchester
United

Dică schimbă 
sistemul la Steaua
Nicolae Dica, noul antrenor al
echipei Steaua, a dezvaluit ca
are in plan schimbarea sistemu-
lui de joc pentru sezonul urma-
tor. Dica spune ca s-a gandit la
un 3-4-1-2 si ca ii place acest
sistem cu doua varfuri. In aceste
conditii, Alibec si Gnohere ar
urma sa joace alaturi in primul
11, iar Tanase sau Man ar primi
roluri la coordonare in spatele
celor doua varfuri. “Cred ca
orice echipa trebuie sa se
antreneze in doua module, pen-
tru ca nu poti folosi mereu ace-
lasi sistem”, a spus Dica la Digi
Sport.

Săptămână încărcată în
Liga a 2-a. Etapa a 36-a a debutat
ieri cu două partide şi se întinde
până joi iar apoi duminică şi luni
avem meciurile penultimei runde
din eşalonul secund.

Olimpia e însă norocoasă
deoarece prin retragerea celor de
la Vâlcea au scăpat de jocul de la
mijlocul săptămânii şi vor evolua
abia duminică de la ora 11 la Fo-
resta Suceava.

Olimpia câştigă totuşi
trei puncte la masa verde prin re-
tragerea vâlcenilor şi va urca câ-
teva poziţii în clasament.

Legat de situaţia din
lotul galben-albaştrilor, rebelii de
la Târgovişte, Luduşan şi Ursu, au
fost excluşi din lot de antrenorul
Bogdan Andone.
Programul etapei 36:
Juventus Bucureşti - Foresta
Suceava    5-1
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe -
Dacia Unirea Brăila ………….

miercuri, 24 mai, ora 15:30
Luceafărul Oradea - CS Mioveni
- DigiSport 1, DolceSport
miercuri, 24 mai, ora 18:00
CS Afumaţi - Metalul Reşiţa    
Dunărea Călăraşi - Chindia
Târgovişte    
FC Academica Clinceni - ASU
Politehnica Timişoara    
joi, 25 mai, ora 17:30
UTA Bătrâna Doamnă - CS
Baloteşti - DigiSport 1, DolceS-
port
Olimpia Satu Mare - CSM Râm-
nicu Vâlcea    3-0. Nu se dispută.
FC Braşov stă, deoarece Şoimii
Pâncota s-a retras în tur.
Unirea Tărlungeni - ACS Berceni.
Nu se dispută, deoarece ambele
echipe s-au retras din campionat.

Programul etapei 37:
duminică, 28 mai, ora 11:00

Dacia Unirea Brăila - Juventus
Bucureşti    

Foresta Suceava - Olimpia     
CS Baloteşti - ASU Politehnica
Timişoara    
duminică, 28 mai, ora 12:30
Metalul Reşiţa - Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe - DigiSport 2,
DolceSport
duminică, 28 mai, ora 18:00 
CS Mioveni - CS Afumaţi -
DigiSport 1, DolceSport

luni, 29 mai, ora 18:00

FC Braşov - Luceafărul Oradea -
DigiSport 1, DolceSport
Chindia Târgovişte - Unirea
Tărlungeni 3-0. Nu se dispută.
CSM Râmnicu Vâlcea - Dunărea
Călăraşi    0-3. Nu se dispută.
FC Academica Clinceni stă,
deoarece Şoimii Pâncota s-a retras
în tur.
UTA Bătrâna Doamnă stă,
deoarece ACS Berceni s-a retras
în tur.
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liGa camPiOnilOR

Viitorul şi Steaua îşi cunosc posibilii
adversari din turul 3 preliminar  

reprezentantele romaniei
in viitoarea editie a ligii
Campionilor, Viitorul si

Steaua, au in acest moment in
fata lista posibililor adversari pe
care i-ar putea intalni in turul 3
preliminar, faza a competitiei in
care isi incep aventura euro-
peana.

aflata la doar al doilea
sezon in cupele europene, Viitorul
nu are un coeficient care sa-i per-
mita plasarea in urna favoritelor,
astfel ca la tragerea la sorti va in-
talni adversare dintre cele mai tari.
Echipa lui Gheorghe Hagi ar
putea intalni una dintre urma-
toarele echipe:

Olympiakos Pireu (Gre-
cia), celtic Glasgow (scotia),

salzburg (austria) sau Fc copen-
haga (danemarca), legia Varso-
via, ludogoret Razgrad

(bulgaria), aPOEl nicosia
(cipru) sau baTE borisov (be-
larus).

la prima vedere niciunul
dintre acesti adversari nu sunt
deloc la indemana celor de la Vi-
itorul, toate formatiile de mai sus
fiind obisnuite cu liga campi-
onilor aproape an de an.

spre deosebire de Vi-
itorul, steaua va merge pe ruta ligii
si ar putea intalni una dintre urma-
toarele echipe:                         csKa
moscova (Rusia), ajax amsterdam
(Olanda), dynamo Kiev (ucraina),
Viktoria Plzen (cehia) sau club
brugge (belgia). ajax ar putea sa
dispara de pe aceasta lista daca va
castiga Europa league in fata celor
de la manchester united, caz in
care “lancierii” vor obtine un loc in
grupele ligii campionilor.
cunoscuta pentru sansa pe care o
are la tragerea la sorti, steaua ar
putea da peste  Viktoria Plzen sau
club brugge, cei mai accesibili ad-
versari din aceasta lista.

Florin Mureşan

Primii tricolori 
au intrat în cantona-
ment pentru meciul
cu Polonia
cinci dintre jucatorii convocati
de christoph daum pentru
meciurile cu Polonia si chile s-au
prezentat, luni, la mogosoaia
pentru a incepe pregatirile. Florin
niță, mihai Pintilii și denis al-
ibec, de la steaua, respectiv bog-
dan Țîru și cristian Ganea, de la
Viitorul, au participat la ședința
de pregătire alături de staff-ul
primei reprezentative, anunta
site-ul FRF. Reunirea oficiala a
lotului este programata pe 3
iunie. Tricolorii se deplasează pe
10 iunie la Varșovia, unde, de la
ora 21:45, vor întâlni Polonia,
liderul grupei de calificare la
cupa mondiala 2018. Trei zile
mai târziu naționala României va
întâlni la cluj-napoca, de la ora
21:00, selecționata statului chile,
câștigătoarea copa america.

manchester united si
ajax amsterdam nu vor lupta
doar pentru glorie si trofeu in
finala Europa league de la
stockholm din aceasta seara
de la ora 21.45.

castigatoarea Europa
league va primi un loc in gru-
pele ligii campionilor din se-
zonul viitor, iar niciuna dintre
finaliste n-a reusit sa se cali-
fice direct din competitiile in-
terne.

manchester united a
incheiat pe locul sase sezonul
in Premier league si, daca nu
va castiga Europa league, se-
zonul urmator va juca tot in
grupele acestei competitii.

ajax a fost a doua in
Olanda si ar juca in prelimi-
nariile ligii campionilor pe

Ruta ligii, acolo unde ar
putea intalni pe steaua.

in mod normal castiga-
toarea Europa league era rec-
ompensata cu un loc in
playoff-ul ligii campionilor,
insa in acest an s-a eliberat un
loc in grupe dupa ce Juventus si
Real madrid, cele doua final-
iste, au castigat campionatele
din tarile lor calificandu-se di-
rect pentru urmatorul sezon al
grupelor.

din sezonul
2018/2019 sistemul de acces in
liga campionilor va fi modifi-
cat, iar primele patru campi-
onate din Europa (spania,
anglia, Germania si italia) vor
primi fiecare cate patru locuri
direct in faza grupelor.

in prezent, echipele

calificate in grupele sezonului
urmator de liga campionilor
sunt urmatoarele:
sPania: Real madrid,
barcelona, atlético madrid
GERmania: bayern
münchen, Rb leipzig , dort-
mund
anGlia: chelsea, Totten-
ham Hotspur, manchester city
iTalia: Juventus, Roma
PORTuGalia: benfica,
Porto
FRanTa: monaco, Paris
saint-Germain
Rusia: spartak moscova
ucRaina: sahtior donetk
bElGia: anderlecht
Olanda: Feyenoord
TuRcia: beşiktaş
ElVETia: basel

Europa league: manchester united- ajax amsterdam, azi ora 21.45

Miză uriaşă pentru câştigătoarea 
Europa League  

clubul sportiv minaur
anunță pe site-ul oficial  un nou
transfer în lotul masculin pen-
tru sezonul 2017-2018. Este
vorba de interul de la csm satu
mare, sârbul nikola lazic.

“În primul rând vreau
să mulțumesc conducerii clubu-
lui pentru că mi-a oferit șansa să
fac parte dintr-un club cu
tradiție și un palmares semni-
ficativ, așa cum e minaur. Voi
face tot ce îmi stă în putință să
mă ridic la nivelul așteptărilor
clubului și a fanilor, și sper ca în
următorul sezon să reușim
împreună să readucem baia

mare acolo unde îi este locul.“ a
declarat fostul jucător de la
csm,  nikola lazic imediat
după parafarea înţelegerii.

“așa cum ne-am propus
completăm lotul pentru liga
națională, iar nikola este un
jucător de valoare, care sperăm
să ne ajute în îndeplinirea obiec-
tivului sportiv, urmând ca în vi-
itorul apropiat să anunțăm și
parafarea altor angajamente care
să contribuie la creșterea nivelu-
lui de performanță.” – ionuț
marta – director general cs
minaur

“Este un jucător pe care

l-am urmărit pe parcursul aces-
tui campionat, am văzut și
câteva materiale video din pe-
rioada în care a jucat în spania
și ungaria. a avut evoluții con-
stant bune, ceea ce ne-a făcut să
credem că pentru noi poate fi
un jucător util. 

cu toate că vine de la
echipa care va retrograda, a fost
jucătorul care eu cred că a fost
mult peste nivelul echipei la
care a jucat, și am convingerea
că într-o echipă mai pregătită și
mai disciplinată din punct de
vedere tactic randamentul lui
poate fi și mai bun.” – Raul Fo-

tonea, antrenor
chiar dacă nu a putut

evolua în primele două luni ale
anului 2017 din cauza unor
probleme cu viza de şedere,
nikola lazic a fost de departe
cel mai eficient jucător de la
csm satu mare în acest sezon. 
iar cu siguranţă cu el în echipă
în toate meciurile altfel ar fi stat
lucrurile, măcar în o parte din
cele opt meciuri pierdute la
limită de trupa lui Varady.

csm satu mare a ret-
rogradat din liga naţională
după doar un sezon de la
revenire…

Handbal masculin

Nikola Lazic de la CSM, la Minaur Baia Mare



SOCIETĂŢI

l Compania Nationala Posta
Romana SA ofera spre inchiriere
un spatiu comercial in suprafata
de 35 m.p. in localitatea Satu
Mare, b-dul independentei, bl
UH 49 la parter jud.Satu Mare.
Ofertele se depun la sediul OJP
Satu Mare, str.Mihai Viteazu,
nr.2, nr.telefon 0261715792,
pana la data de 02.06.2017, ora
10.

OFERTE DE SERVICIU 

l SC ATLANTIC SRL anga-
jeaza sofer categoria B-C-E la
Carei si Satu Mare.  0756054102
l Angajam soferi categoria C-
E cu experienta, transport mar-
furi intern-international, Satu
Mare. 0748467388.
l Angajam soferi categoria C-
E cu experienta, transport mar-
furi intern-international,Carei.
0748467388..

CERERI DE SERVICIU

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 curatenie
in blocuri, case, farmacii etc. Te-
lefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gra-
dinarit. Tel. 0754679354

MATRIMONIALE

l Tânăr 38 ani doresc cunoș-
tinţă cu o doamnă domnișoară
de vârstă apropiată,fără

copii,care îi place să locuiească la
ţară.Tel: 0746.906.404

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 ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, ur-
mătoarele: balastru, pietriș,
moloz, pământ pentru grădină
și gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate și 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
mașină mică, camion. Telefon
0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
mașină 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.  0744828160.
l Sobe teracotă montat, repa-
rat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm și reparăm cazane
de făcut pălincă la comanda
clientului, de orice dimensiuni
de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar și la domiciliul clientului.
Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat
cu mașină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice și electrocasnice. Tele-
fon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, ba-
lustrade, copertine din fier și din
inox. Telefon 0745/165223.
l Executăm toată gama de lu-
crări în instalaţii sanitare și gaze
naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări și service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Au-
torizaţii ISCIR + ARGN.
Telefon 0757-327765, 0721-
290955, 0770-914478.

TERENURI
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Cautam femeie de ser-
vici serioasa pentru un
restaurant. 
Informatii la numerele
0754615756 sau
0746357532

SC Mc Daniels,
angajează şofer

cat D
pentru ruta Satu
Mare –Tăşnad.

Program de lucru :
2 zile cu 2 liber. Tel:

0752.009.584  

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

ELECTRICIAN. 
0749321475

GP Sofa angajeaza
 la fabrica noua, in 
Parcul Industrial

Sud:
• Responsabil de mediu 
• Gestionar depozit 
• Economist 
• Manipulant marfuri 
• Muncitori necalificati 
• Presator 
• Montatori 
• Sudori 
• Tapiteri 
• Tamplari 
• Stivuitoristi 
• Confectionere 
• Desenator tehnic 

• Grafician IT 
• Programator IT 
• Controlor Calitate
• Analist IT
• Agentii de securitate

Pentru detalii referitoare la posturile
vacante va rugam sa ne contactati la:
Tel: 0736 301 151
E-mail: hr3@gpsofa.com

Oferim: salariu atractiv, plata ore-
lor suplimentare, tichete de masa

si transport gratuit.
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

Societate comerciala angajeaza
mecanici deserventi de utilaje
(EXCAVATORISTI, BUL-
DOZERISTI ) cu experienta,
se ofera carte de munca si salar
atractiv. Informatii la telefon
0730-017008, 0731-121449

SC Bonvi Impex SRL angajeaza
manipulant marfuri alimentare,
conditii avantajoase de salari-
zare. Informatii la sediul socie-
tatii, B-dul Closca, nr.94

Nr. 665 / 17.05.2017

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. LUCIAN DIMULESCU)
în calitate de lichidator judiciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile se vor
ține la biroul INSOLVADMIN RO IPURL din Satu Mare, P-
ța Libertății nr.20, cam.206 :

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

DHR, an fabr.1994 – 2284,44 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 2873,58 lei
c) Mobilier – 56,72 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 8:30.
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 bunu-
rilor depunerea de oferte pentru cumpărarea acestora. Ofertele
vor fi depuse la lichidatorul judiciar.

Informații suplimentare– tel.0745545862.

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

Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14
mp Su) si teren aferent (726 mp) situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877,
nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 521.711,50 lei. Casa este structurata
astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, camara,
baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din cara-
mida iar incalzirea se realizeaza cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru
vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare la data de
09.06.2017, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde
la termenul din 09.06.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi
ora in zilele de 16.06.2017, 23.06.2017 si 30.06.2017, la acelasi 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.

SOCIETATE DE EXPER-
TIZA CONTABILA, AN-
GAJEAZA CONTABIL/A

CU STUDII SUPE-
RIOARE IN

DOMENIU, FINALIZATE
SAU IN CURS DE FI-
NALIZARE. EXPERI-
ENTA IN DOMENIU

CONSTITUIE AVANTAJ.
CV-URILE SE TRIMIT
PANA IN DATA DE 25
MAI 2017 LA
ADRESA contabilitate@busi
ness-assist.ro.

Angajăm vânzătoare
Cofetărie.

Informaţii: SatuMare,
Str. Aurel Vlaicu,
Nr.69

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 ””

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

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

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.

Vand gradina 10 ari, intravilan,
Satu Mare, pe malul drept al So-
mesului, paralel cu strada Diana.
Accesul auto de pe strada
Constantin Brancusi. Telefon
0722.719.667
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l De vanzare 25 ari teren
intre Somes si dig, jumatete cu
pomi fructiferi mari, restul pen-
tru gradinarit. Telefon
0771.223.795

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 Apartament in Solidaritatii
etaj 1 ,renovat recent ,2
camere,17500 euro
.0743066342
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 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 Vand casa finisata cu 4 ca-
mere+2 bai, bucatarie cu cen-
trala termica cu 4,8 arii in total
curte si gradina. Telefon
0746.957525
l Casa cu două apartamente
de vânzare în centru.Tel
0755.431.345 
l Vând casă+teren,str.Spicu-
lui preţ 90.000 euro,uşor nego-
ciabil Tel:0798.596.810  
l Hașdeu 14, Casă 2 camere,
bucătărie, baie, cu intrarea prin
curte comună. Vând 32 000
Euro sau schimb cu apartament.
Telefon 0742943135.

IMOBILIARE CAREI

l Vand casa, Carei.
0744131384.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa Ratesti cu curte,
gradina, 14 ari, fatada la Drumul
European. 0744244031
l Vand loc de casa in Livada
la Gara mica, 10 ari, front 16 m.
Tel 0746.957525
l Vand casa Ghenci, str. Prin-
cipala. 0746343641
l Inchiriez spatiu comercial,
30 mp.zona centrala in Negresti
Oas. Tel.0744.868.621

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Audi A4 1.9 TDi,
Combi, din 2001, neinmatricu-
lat, cutie automata, 2500 euro.
0744897711
l Vând mașină Volvo
S 4 0 , 2 0 1 2 , 3 0 . 0 0 0 k m
bord.Tel:0723.185.381,0726.21
0.996

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

Vând casă în Satu Mare (în
construcţie) cu etaj, 4 camere,
bucătărie şi living, 2 băi, garaj,
5 ari teren. Preţ 75.000 Euro.

Tel. 0721.82.79.82

Vând convenabil
apartament cu 

2 camere, 
mobilat, cu utilități (ușă

metalică, frigider, agaraz).
Carpați I, Al. Clăbucet nr. 9,

bloc 3, scara E, etaj 3. La
dispoziție din octombrie

2017. Telefon 0745 787 571
sau 0741 768 185.

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 dea-
supra din lemn. Mai
multe detali la tel.0744
298 393 

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, supra-
fata 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 afe-
rent in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de de-
pozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Centru de zi Sc Andandino Land Srl, situate in Satu Mare,
str. Liviu Rebreanu, nr. 76,  in suprafata de 628,24 mp si teren
aferent 1.348 mp la pretul de 130.000 euro. Licitatia va avea
loc in Satu Mare, str. C-tin Brancoveanu nr.3/a, in data de
07.04.2017 la ora 10:00.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri de de-
pozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în localitatea
Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare,
la 171.632 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in lo-
calitatea Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 57.810 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 de 604.054 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 1 camera, Cluj Napoca, str. Almasului, nr. 6,
ap. 2, la suma de 26.250 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. Po-
căiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligo-
nului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410
euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu Mare, str.
Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp, la pretul de 55.450
lei.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  curent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro.
Teren intravilan (MDS Vlampa) situat in Satu Mare zona
Petre Ispirescu f.n. impartit in 5 parcele de 350 mp pana la
499 mp, la suma 187.896 lei.
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 120.000 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 Marti-
nesti, 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 ASSIST TREND SRL

Stoc de produse de igiena  3613 lei.

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 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

Autoutilitara Ford Tranzit SM 98 DOM la 14.000 lei 
Buldoexcavator WB93R-2 la 40.000 lei 

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole

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 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

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
Diferite masini si utilaje folosite in industria textilelor si tri-
cotajelor.

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TACOMARA SRL
notebook 100,00 lei;
baterie sanitara; 10,00 lei.

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

SC WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI
3.568 lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI
2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar
din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fie-
care vineri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, , SC. LO-
CATERM S.A. 09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 09:30, SC OVO PLUS SRL 10.00, SC B&G ITAL-
CONSTRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC
MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL 12:00, SC BIZ-
MANN SRL 12.30, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC
DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE COM
SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRIBU-
TIE SRL 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri
ora 13:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-
ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate 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
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fab-
rica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
427.717 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al administra-
torului judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în cali-
tate de lichidator judiciar al debitoarei SC VIRAG TREND
ARUHAZ 2013 SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pronunţată de
Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.1972/83/2016, scoate
la vanzare bunurile falitei ce consta in camere frigorifice, mo-
bilier comercial si stocuri de marfa la pretul de 13.680 Euro.

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi
se pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia
din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la
nr. de telefon 0749212108, 0361 809 462; sau email of-
fice@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA.

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

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

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

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. 

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 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



PIeSe de MaŞInI

l Vind camioneta Iveco 3500
kg, 7 locuri,  neinmatriculat, roti
duble si rezervoare din tabla
pentru combustibil 1.000
litri.0744897711 
l Vand piese pentru dacia,
dezmembrez dacia, electromo-
tor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675

VÂnZĂRI dIVeRSe

l Vând ecograf Sonoace 8000
Sa doppler color 2 sonde  cu ga-
ranţie și contract de service
Tel:0723.185.381,0726.210.99
6
l Vand Istoria Romanilor 4
vol., ed. academia Romana
2001. 0726622189.
l Vand Boiler 50 l curent, 300
de eli si vand convector gaz 100
de lei. Telefon 0770.359.958
l Vand baraca metalica, 8x8
m, 4 m inaltime. 0740167219,
0740897141
l Vand peleti fag, producator,
carei. 0748220359.

VanZaRI anIMale

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

VÂnZĂRI dIVeRSe 
aGRIcole

l Vand mazarica, samanta de
lucerna, trifoi si ghizdei.
0752.941.997, 0757.757.606
l Vand peleti producator.
0748220359.

ÎncHIRIeRI

l dau apartament în chirie
micro 17 Bdul Independenţei
etaj 4 mobilat 150
euro.Tel:0741.308.611

cUMPĂRĂRI

l cumpar argint 1,7
lei/gram. 0744797695
l cumpar stiuleti (fara
boabe). 0745211632
l colectionar cumpar marci
germane (dM). 0754456858
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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:
casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat cehal, str. Principala, nr. 94 – 20.400
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, 11.500 mp, situat în loc. Botiz
– 8.614 euro. 

alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“HoTeL
MuReȘ”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul
Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având aria construită
de 1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99
mp și depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan
format din două parcele, având suprafața totală
de 3.223 mp – 1.400.000 euro
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
Spațiu industrial, situat în loc. Satu Mare, str.
careiului, nr. 160, jud. Satu Mare, compus din
depozit cereale, fose septice, pături uscare bet-
onare, platformă betonată, casă de locuit, pivniță,
grajduri cu padoc, fânar și teren intravilan în
suprafață de 38.666 mp + amestecător cu
paleți, an de fabricație 2008, capacitatea 3 mc +
cazan Reesy 24F, an de fabricație 2007 –
251.361,15 euro
activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
214.795 euro
Hotel-Restaurant P+M (“HoTeL Bradul
argintiu” ), situat în comuna Voșlăbeni, sat
Izvorul Mureșului, nr. 50/B, jud. Harghita, având
aria construită de 938mp, aria desfășurată 1.876
mp și două centrale termice + teren intravilan în
suprafață de 5.023 mp, alaturi de trei constructii
nefinalizate. - 200.000 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 – 147.483,50 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,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. a. Berinde, nr. 27 – 121.385 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 ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.n. jud. Satu Mare
- 54.640 euro 
constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate in loc. carei, str. campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 33.000 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. negresti oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 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 – 35.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. cidreag, str. Principala, nr.
187 – 9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.n., jud. Satu
Mare – 8.983 euro

Regimul TVa pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale în vi-
goare 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, motorina, 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
autoturism Dacia Logan, cJ-98-USI, caroseria
Break, 4+1 uși, an fabricație 2007, nr. de identi-
ficare UU1KSdeKJ38814776, 5 locuri, cilin-
dree 1461 cmc, putere max. 50 kw, motorină,
tracțiune față, culoare alba, având o stare
nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârieturi și
rugină, tapițerie scaun șofer ruptă, bord dezmem-
brat, stop spate stânga spart, personalizată auto-
colant/vopsea. – 4.734,90 lei + TVa
autoturism Renault Twingo, cJ-04-USI,
caroseria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an fabricație
1998, nr. identificare VF1c0660518461551, 4
locuri, cilindree 1149 cmc, putere max. 43 kw,
benzină, tracțiune față, culoare albastru, având o
stare nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârie-
turi ,rugină și lovituri, tapițerie scaun șofer ruptă,
bord dezmembrat, stop spate stânga spart,
personalizată autocolant/vopsea. – 1.197 lei +
TVa.
Remorcă Q2 Humbaur, caroseria suprastrucutră
deschisă, an fabricație 2009, nr. de identificare
WHdc1312B90496722, masă totală autorizată
1.300 kg, fără tracțiune, culoare gri, 1 axă, stare
bună. – 3.433 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 – 6.183 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 ) pro-
prietatea 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
) proprietatea 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 mo-
bila ) 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) propri-
etatea Panatek Investment Group SRl
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) pro-
prietatea 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 ) propri-
etatea Mirosof SRl
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea ander cons SRl
Bunuri mobile ( remorca ) proprietatea agro
nord Vest SRl
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje construc-
tii ) proprietatea Termo construct SRl
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRl-d

Vand baloti calitate foarte
buna, 6 lei/buc. Telefon
0786.421.729  

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.

Regret trecerea prematură în
nefiinţă a celui care a fost  om
drag şi de suflet, 
Ioan LeucIuc

Transmit sincere
condoleanţe familiei îndo-
liate. dumnezeu să-l
odihnească în pace! 

Mircea Govor

Suntem cu gândul şi sufletul
alături de familia îndurerată,
în aceste momente grele
pricinuite de trecerea în
eternitate a celui care a fost 
Ioan LeucIuc

dumnezeu să-l odihnească
în pace!
Sincere condoleanţe.

Răzvan Govor 
şi Mariana

Regretăm trecerea în
nefiinţă a fostului nostru
coleg şi prieten

Ioan LeucIuc
şi transmitem întreaga

noastră compasiune fami-
liei îndoliate. Sincere
condoleanţe. dumnezeu
să-l odihnească în pace! 

Foştii colegi de la  GnV
şi 

nord Vest TV

Suntem alături de colega
noastră Manuela Rogoz acum
la trecerea în nefiinţă a bunicu-
lui drag. Sincere condoleanţe
familiei îndu-rerate. dum-
nezeu să-l odihnească în pace! 

organizaţia Municipală
PSD Satu Mare

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. 0746 227446

Închiriez garaj, pe termen lung,
6-12 luni, spaţios, curat, 17 mp,
pe strada C. Negruzzi, în spatele
Catedralei Greco-Catolice.
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 convertor turbo,
2 bucati. 0731110235

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Vând rafturi de biblioteca din
pal nelaminat - 700 lei, nego-
ciabil + rafturi de magazin. Su-
fragerie de camera - 1200
negociabil, dulapior mic pe ro-
tile, 250 de lei. 0742 987 140.

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

condoleanţe
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07:00 – Documentar: „Ascen-
dent”, ep.12
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Ora Adevărului (relu-
are)
09:00 – Program pentru copii:
„Aripi de inger” ep4
09:30 – Program pentru copii:
„Fabrica razei de soare”, ep.4
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Impreuna in romania
ep 4,5,6
12:00 – Politica Sătmăreană
(reluare)
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshopping
16:00 – Calea Adevărul şi Viaţa

17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora Adevărului (di-
rect)  
19:00 – Politica Sătmăreană
(direct)  
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Viaţa la ţară
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Film Romanesc „O se-
cunda de viata” 
01:50 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
03:30 – Box Office
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 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

Teleshopping 10:00 Perfect imper-
fect - Partea I 11:00 Perfect imper-
fect - Partea a II-a 11:45
Teleshopping 12:00 Tribuna par-
tidelor parlamentare 12:30
Teleshopping 13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal 14:55 Vorbeşte
corect! 15:00 Convieţuiri - Partea
I 16:00 Ştiri 16:05 Convieţuiri -
Partea a  I-a 17:00 Telejurnal 17:30
Interes general 18:30 Pulsul zilei -
Partea I 19:35 Pulsul zilei - 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
Banii  tăi 23:00 ra de ştiri 23:55  La
bani mărunţi 

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:45 12 Las fierbinți 21:45
Fotbal UCL: Atletico – Real
Madrid 23:45 Ştirile Pro Tv 00:15
15 Lista neagră 01:15 12 Las
fierbinți (R) 02:00 AP Lecţii de
viaţă (R) 03:00 AP Vorbeşte lumea
(R) 05:00 Ce spun românii (R)
06:00 Ştirile Pro Tv

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 AP Prietenii

de la 11 13:00 Observator 14:00
AP 2K1 cu Mirela Vaida 16:00
Observator 17:00 AP Acces direct
19:00 Observator 20:30 ZaZaSing
23:30 12 Xtra Night Show 01:00
AP La birou 02:00 Revizie tehnică
06:00 Observator

07:15 Focus 18 (R)
08:45 AP Trăsniți
din NATO 09:30
Teleshopping 10:00
AP Mondenii

11:00 Teleshopping  11:30 Focus
din inima României (R) 12:00
Teleshopping 13:00  AP Sănătate
cu stil 13:30 Teleshopping  14:00
Focus 14:30  Teleshopping 14:45
Mama mea gătește mai bine (R)
16:00 Totul pentru fotbal 18:00
Focus  19:30 Mama mea gătește
mai bine  20:30 AP  Cronica
cârcotaşilor 22:30  AP Trăsniți din

NATO 23:15  AP Focus din inima
României 23:45  Focus  agazin
00:30 AP Cronica cârcotaşilor (R)
02:30 Mama mea gătește mai bine
(R) 03:30  Focus 18 (R) 05:00  AP
Toate pânzele sus! (R) - Partea a
III-a 06:45 Teleshopping

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 AP Tes-
tul de rezistenţă (R)
09:15 Teleshopping

09:45 AP Dila 12:00 Știrile Kanal
D 13:00 AP Te vreau lângă mine -
Ediție aniversară Kanal D 10 ani
15:00 AP Teo Show 16:30 AP
Bravo, ai stil! 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 20:00 AP
Dragoste infinită 23:00 12
WOWBiz 00:30 Știrile Kanal D
(R) 01:45 AP Dragoste infinită
(R) 03:30 AP Testul de  ezistenţă
(R) 04:30 AP Te vreau lângă mine
(R) 06:00 Teleshopping (R)

07:45 AP
Singură pe lume
(R) 09:00 AP
Pasiune și putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine
(R) 11:30 AP Petale de singurătate
(R) 12:30 Teleshopping 13:00 AP
Pretul dragostei (R) 15:00 AP În-
geri păzitori 16:00 AP Singură pe
lume 17:00 AP Pasiune și putere
18:00 AP Totul pentru tine 19:00
AP Petale de  singurătate 20:00 AP
Pretul dragostei 22:00 AP Inimă
de frate 23:00 12 Moștenirea
00:00 AP Pasiune si putere (R)
01:00 AP Pretul dragostei (R)
02:45 12 Moștenirea (R) 03:30 AP
Totul pentru tine (R) 04:15 AP
Petale de singurătate (R) 

08:00 12 Ajunul
C r a c i u n u l u i
09:30 12 Cursa
11:45 12 Noua

viață a lui Paul Sneijder   13:40 12
Anotimpuri   15:20 12 Furtună
Extremă   17:15 12 O zi perfectă
19:00 12 Silicon Valley 19:30 12
Vicepreședinta 20:00 12 Pete şi
dragonul   21:45 18 Cei rămași
22:45 15 Din adâncuri   00:10 15
Bucla  temporală   01:45  12 Neîn-
frânt    03:55 18  Prima noapte
04:15 12  Focus    06:00 12 An-
otimpuri  

07:00 Stiri
Sport.ro 09:00
Ora exacta 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
Simpson 17:30 AP  Familia Simp-
son 19:00 AP Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA
Champions League 21:00 Ora  ex-
acta in sport 22:00 Ameri-
canii23:00 AP Scapa cine poate!,
Fight Night  Manchester (EX-
PLOZIV) 23:45 Rezumate UEFA
Champions League (PREMIERA
00:30 Da-i bataie! Local  ombat,
(EXPLOZIV)  00:45 Stiri
Sport.ro 01:00 Ora exacta in sport
(R)  03:00 AP La bloc 05:00  Ora
xacta in sport (R)  06:00 Ora ex-
acta in sport (R) 

07:00 Fotbal:
Campionatul Euro-
pean UEFA U-17,
la , Croaţia 08:30
Fotbal: Fotbal FIFA

09:00 Fotbal: Liga Americană de
fotbal MLS, la , 09:30 Sporturi de
iarnă: În urmărirea istoriei 09:35
Ciclism: Turul Italiei 11:00 Rali-
uri: Acces în culisele ERC 11:30
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 12:45
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 14:45 Ci-
clism: Giro Extra 15:00 Ciclism:
Turul Italiei 18:15 Ciclism: Giro
Extra 18:30 Fotbal: Campionatul
European UEFA U-17, la , Croaţia
20:00 Motocros acrobatic:
Noaptea săriturilor, la München,
în Germania 21:00 Fotbal: Fotbal
FIFA 21:25 ştiri: Ştirile Eurosport
21:30 Fotbal: Liga Americană de
fotbal MLS, la , 22:00 Ciclism:
Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 00:25
ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-
clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi
01:30 Fotbal: Campionatul Euro-
pean UEFA U-17,   , Croaţia 02:30
Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-
bal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30 Ci-
clism: Turul Italiei

09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvant - Un
mic curs de
supravieţuire a limbii
române în jungla de

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00
Obiectiv 14:00 Esențial 16:00 100
de minute 18:00 La Ordinea 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) 04:48 Teleshopping 06:00
Știrile dimineții

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  Deschide lumea 20:00
Prime Time News 21:00 Jocuri de
utere 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 04:00
Oameni şi fapte 

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie
08:10 Războiul de-

pozitelor - Canada - Schwarz fie cu
tine! 08:35 Licitații contra
cronometru - Micul alter ego al lui
Scott 09:00 Cum se fabrică diverse
lucruri? 09:30 Cum se fabrică ? -
Capre de tăiat lemne, truse de
scule, acadele din șerbet și auto-
buze școlare 10:00 Supravieţuire în
doi - Catastrofă pe coastă 11:00
Maşini pe alese - Morris Minor
Traveller 12:00 Mașini nervoase:
Un nou garaj - Un Camaro ruginit
din '67 - Partea I 13:00 Maşini ner-
voase - Un Impala bestial 14:00
Frații Diesel 15:00 Tehnologie
extremă - Vasul-amfibie de luptă al
Marinei 16:00 Comoara din con-
tainer - Marea Britanie 16:30
Războiul depozitelor - Canada -
Schwarz fie cu tine! 17:00 Licitații
contra cronometru - Micul alter ego
al lui Scott 17:30 Fail Army -
Episod 4 18:00 Maşini pe alese -
TVR Cerbera 19:00 Cum se fabrică
? - Capre de tăiat lemne, truse de
scule, acadele din șerbet și autobuze
școlare 19:30 Cum se fabrică diverse
lucruri? 20:00 Frații Diesel 21:00
Mașini nervoase: Clipuri catastro-
fale - Imagini sub lupă 22:00 Super-
camionagiii 23:00 Nerecomandat
celor slabi de inimă - Improvizații
casnice00:00  Supravieţuire în doi -
Panică în junglă 01:00Vedete în
sălbăticie cu Bear Grylls - Julianne
Hough 01:50 Frații Diesel 02:40
Mașini nervoase: Clipuri catastro-
fale - Imagini sub lupă 03:30 Super-
camionagiii 04:20 Maşini pe alese –
Cobra 05:10 Cum se fabrică ?  05:35
Cum se fabrică ? - Blocuri mo-
toare/Acadele/Carcase de
tobe/Tobe

BERBEC (21.03 - 20.04)
Cu toate că întîmpi-

naţi dificultăţi, reuşiţi să fina-
lizaţi o lucrare importantă, în
care aţi investit mult timp şi
bani. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Este o zi favorabilă
afacerilor şi aveti ocazia să fi-
nalizaţi lucrări începute cu mai
mult timp în urmă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Munca depusă în ul-
tima perioadă începe să dea
roade pe plan financiar şi duce
şi la îmbunătăţirea relaţiilor cu
partenerii de afaceri. 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu  vă mai gîndiţi la
cheltuielile pe care le presu-
pune excursia! Meritaţi să vă
relaxaţi şi aveţi nevoie de
odihnă. 
LEU (23.07 - 22.08)

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

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

Aveţi capacitatea de a
vă adapta cu uşurinţă unor si-
tuaţii noi şi să luaţi rapid deci-
zii inspirate. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi ocazia să vă do-
vediţi talentul şi creativitatea.
Petreceţi alături de partenerul
de viaţă şi de persoanele mai ti-
nere din familie. 
SĂGETĂTOR (22.11 -
20.12)

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

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

Puteţi investi cu în-
credere în afaceri, pentru că
parcurgeţi o perioadă favora-
bilă, în care faceţi alegeri inspi-
rate.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

După o perioadă de
dezamăgiri pe plan sentimen-
tal şi în relaţiile sociale, puteţi
spune că ghinionul s-a termi-
nat pentru dumneavoastră.

HOROSCOP

Ora 21.45 - Fotbal UEL: 
Ajax -Manchester United
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Din mare pretendentă la
promovarea în Liga 1, Olimpia
Satu Mare a ajuns să fie ciuca bătăi-
lor eşalonului secund, galben-al-
baştrii înregistrând un record
negativ probabil greu de egalat, opt
înfrângeri consecutive. Şi mai grav
este faptul că actele de indisciplină
se ţin scai de echipa sătmăreană, ul-
timul episod de acest fel înregis-
trându-se în meciul de la
Târgovişte, unde doi dintre
jucătorii Olimpiei, supăraţi că nu
au fost anunţaţi titulari, au urcat în
tribună, refuzând să stea pe banca
de rezerve. Decizia acestora de a
nu-i respecta decizia antrenorului
l-a enervat la culme pe Bogdan An-
done, însă şi pe coechipierii lor,
care au decis să-i pedepsească dur
pe cei doi jucători. Ursu şi Luduşan

nu au fost luaţi în autocarul echipei
şi au fost lăsaţi la Târgovişte, adică
la o distanţă de aproximativ 600 de
kilometri faţă de Satu Mare, acolo
unde s-a întors Olimpia.Cei doi
jucători au ajuns ulterior la Satu
Mare şi aşteaptă să discute despre
soarta lor la Olimpia cu
preşedintele clubului. Însă nu doar
cei doi au dat bir cu fugiţii. Colegii
de la Liga 2.prosport.ro ne
informează că atât la Baloteşti, cât
şi la Târgovişte, jucătorii Olimpiei
au fost însoţiţi doar de antrenorul
principal, cei doi secunzi şi maseur,
fără delegat sau vreun alt
conducător, astfel că nu e de mirare
de ce echipa a ajuns să aibă rezul-
tate atât de slabe în campionat,
lăsând la o parte restanţele finan-
ciare de trei luni.

VREMEA AZI 

8

8

curs valutar

8 100%  șanse de precipitaţii

Maxima: 21°C         Minima: 11°C
Vânt SSV între 10 și 15 km/h 3

3

3

eurO               4.5583

uSD                   4.0489

100 Forinţi       1.4770

– Ce bine aratati, azi, mama
soacra! Ati putea poza unui pic-
tor chinez.
– Ce amabil esti Ionele, draga!
Dar, de ce unui pictor chinez ?
– Pentru ca, de obicei, ei picteaza
balauri…

****
Doi ciobani merg la un restau-
rant mediteranean.

După ce citesc meniul îl întreabă
pe chelner:
– Domnule dragă, ce îs acelea
fructe de mare?
– Caracatiţă, calamar, rac, creveţi,
răspunde chelnerul.
– Apoi, bag de seamă, zice unul
dintre ciobani, după cum zici
dumneata, vulpea, ursul şi lupul
îs fructe de pădure!

Rubrica lu’ Ioniţă :))

captură impresionantă de țigări
de contrabandă la Satu Mare

Polițiștii de frontieră din
cadrul S.P.F. Negrești
Oaș au descoperit și con-

fiscat 7.500 pachete cu țigări de
proveniență ucraineană, în val-
oare de aproape 70 de mii lei, pe
care mai multe persoane au
încercat să le introducă ilegal în
țară.

În data de  21 mai a.c., în
jurul orei 2.00, un echipaj al
Poliţiei de Frontieră din cadrul
Sectorului Poliției de Frontieră
Negrești Oaș, județul Satu Mare,
aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, a observat mai multe per-
soane care transportau de la linia
de frontieră către interior colete
voluminoase.

Polițiștii de frontieră au
acționat pentru reținerea per-
soanelor, în cauză efectuând
somațiile legale prin voce, mo-
ment în care bărbații au abando-
nat coletele și s-au îndreptat către
teritoriul statului vecin.

La scurt timp, în
apropiere a fost descoperit, ascuns
în vegetație, un cetățean ucrainean
implicat în activitatea
infracțională, iar la cercetarea
terenului, polițiștii de frontieră au
descoperit 15 colete cu țigări.
Ca urmare a celor constatate, per-
soana în cauză si coletele cu țigări

au fost duse la sediul sectorului în
vederea continuării cercetărilor.
În cauză, polițiștii de frontieră
efectuează cercetări pentru
săvârșirea infracțiunilor de
contrabandă și trecere frauduloasă
a frontierei de stat, urmând ca la
finalizarea cercetărilor să fie luate
măsurile legale ce se impun.

rareş jucan Olimpia nimănui

ANUNț
S.C. FLORISAL S.A.  anunţă  locuitorii
municipiului faptul că plata serviciilor de
salubrizare se poate face prin următoarele
modalități:

- casieriile S.C. FLORISAL S.A. situate în
Satu Mare (în numerar sau cu cardul):
- str. Coşbuc nr. 1, tel. 0261712211,
- str. Careiului, nr. 8, bloc 13, ap. 1, tel.
0261769353;
- plata prin Internet de pe site-ul societății
www.florisal.ro, prin intermediul PayU S.A.,
unde după crearea contului clientul are acces
la situația facturilor ;
- plata prin instituții bancare, prin auto-
matele de plăți neasistate ale Băncii Transil-
vania 
- plata  prin intermediul PAYZONE  în
locațiile comercianților parteneri.

SC FLORISAL SA  va suporta comi-
sioanele practicate de intermediari pentru
plata facturilor. 

Conducerea S.C. FLORISAL S.A.

Există situații limită în
care câteva secunde pot schimba
totul! Pentru astfel de momente,
Caravana SMURD „Fii pregătit”
organizează cursuri de instruire
pentru acordarea primului ajutor
în situații de urgență în toată țara
în 2017. Sâmbătă, 27 mai, Cara-
vana SMURD se va afla în centrul
orașului Satu Mare. Aceasta va fi
amplasată în fața Catedralei ro-
mano-catolice din Piaţa
Libertății.

Duminică, 28 mai, Cara-
vana SMURD va merge la Tășnad,
unde va fi amplasată în zona de
agrement Ștrand.

Timp de două zile, în in-
tervalul orar 10.00 -18.00, perso-
nalul ISU Satu Mare va organiza
cursuri de pregătire a populației
pentru acordarea de prim ajutor în
situații de urgență. Cetățenii, copii
și adulți, vor afla direct de la para-
medici care sunt principalele ma-
nevre care trebuie aplicate în
vederea acordării primului ajutor
medical, ce pot face în diferite
situații pentru ajutorarea semeni-
lor până la sosirea forțelor profe-
sioniste. Cursurile oferite vor
include și prezentarea principale-

lor dezastre naturale care pot
afecta România – cutremure,
inundații, incendii – și modul în
care populația se poate pregăti
pentru a le face față.

Caravana constă în de-
plasarea unui centru de formare
mobil în care se vor organiza cur-
suri de instruire a populației pen-
tru acordarea de prim ajutor în
situații de urgență. Centrul mobil
este construit special pe structura
unui tir, are o sală de școlarizare cu
o capacitate de 40 de persoane și
este dotat cu toate echipamentele
medicale şi de prim ajutor, dispo-
zitive portabile, inclusiv simula-
toare, ce permit instruirea eficientă
a cursanţilor în cele mai noi teh-

nici de acordare a primului ajutor.
Acesta este al doilea an

când Caravana “Fii pregătit!”
pornește la drum, pentru cursuri
de instruire a populației. În urmă-
toarele patru luni, Caravana va
ajunge în 38 de localități. Anul tre-
cut, Caravana “Fii pregătit!” a par-
curs peste 17.000 de kilometri, a
ajuns în 29 de orașe și peste 10.200
de persoane au fost instruite de
personalul IGSU.

Mai multe informații și
imagini puteţi găsi pe paginile de
facebook: IGSU Inspectoratul
General pentru Situatii de Ur-
genţă, Departamentul pentru
Situații de Urgență, ISU SATU
MARE.

Caravana SMURD vine în week-end la Satu Mare

ACŢIUNE. În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de
7.500 pachete, marca Marble, în valoare de 68.400 lei, cantitate ce a
fost ridicată în vederea confiscării
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