Guvernul a lansat concursul
„Desenează România”

cotidianul sătmărenilor

De „Ziua Copilului”, Guvernul a lansat concursul
„Desenează România”, acțiune
dedicată Centenarului țării noastre.
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Sindicalistul Dan Burulea
amenință cu greva foamei
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Iată mesajul Guvernului
României:
„Dragi copii,
Anul viitor, România împlinește 100
de ani. Pare mult, dar profesorii voștri
de istorie vă vor spune că, de fapt,
avem o țară tânără, cu rădăcini puternice. 2018 va fi un an aniversar important pentru toți românii. Noi,
oamenii mari, privim spre voi cu
speranță, încredere și optimism. De
aceea, credem că Ziua României nu
trebuie să fie doar despre trecut, ci mai

ales despre viitor. Iar viitorul sunteți
voi. De ziua voastră, vă invităm să
DESENAȚI ROMÂNIA, așa cum
o vedeți voi. Desenele voastre sunt
așteptate, până pe 1 noiembrie 2017,
pe adresa Guvernului României,
Piața Victoriei nr. 1, Departamentul
Centenar. Dintre ele, vor fi selectate
100 de desene care vor fi afișate public
chiar pe 1 decembrie 2017, de Ziua
României. Vă rugăm ca, pe spatele desenului, să treceți numele vostru,
vârsta și titlul lucrării. Inspirația și
creativitatea știm că nu vă lipsesc, așa
că suntem nerăbdători să primim desenele voastre!
La mulți ani de 1 Iunie!”,
a fost mesajul Guvernului României.

Următorul număr al GNV va apărea marţi, 6 iunie 2017

Joaca și bucuria copiilor
au invadat Sătmarul
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Lacul Călineşti paradisul pescarilor,
dar şi al iubitorilor de
plimbări prin natură
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Mircea Govor aduce „Politica
sătmăreană” la Nord Vest TV
“Politica sătmăreană”, aşa se
numeşte emisiunea difuzată în exclusivitate pe Nord Vest TV. Mircea
Govor, unul dintre cei mai experimentaţi 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.
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Cu medaliile pe masă!
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ziua 153 a anului

”Bârfa lumii” - cu Afdam şi Cfaim

Soarele răsare la 5 şi 34 minute,
apune la 20 şi 54 minute.

Remember
1880 - Guvernul SUA recunoaşte independenţa de stat a
României.

Maxima zilei
„Lucrurile mărunte afectează
minţile mărunte.”
(Benjamin Disraeli)

Calendar religios
Ortodox - Odovania praznicului Înălțării Domnului
Romano-catolic– Ss. Marcelin
şi Petru, m.
Greco – catolic - Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului.

Urgenţe stomatologice

CliniCA
sfântUl Anton
Luni - Vineri
09:00 - 21:00
Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe
stomatologice

nOn-StOP
telefoane utile
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

VALERIU IOAn
”Mulți ani trăiască, mulți
ani trăiască, la mulți ani! … Mulți
ani trăiască … mulți ani … bună ziua
stimați cititori … ne aflăm în
redacția ziarului nostru și e mare
chef de sărbătoare. Se bea șampanie
pentru copii, servim bombonele și
pișcoturi și toată lumea este foarte
happy – cum ar zice rusul, pentru că
azi este ”Ziua Copilului de
pretutindeni și de toate vârstele”. Îi
avem la telefon pe noii noștri colegi
– analiști de politică internă și
internațională, Afdam și Cfaim,
reprezentanții prestigioasei Agenții

de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag”, care
se află pe terenurile arate și
desțelenite ale bătrânului nostru
continent. Îi spunem bună ziua lui
Afdam, aflat la Paris, și lui Cfaim,
aflat la Berlin … vă aflați în direct;
”Bonjur Roumanie, bună ziua
București!” … ”Hallo Rumänien,
hallo Bukarest!” . ”Ne aflăm de
câteva zile la distracție de ziua
copiilor, înconjurați de multe știri
care mai de care mai siropoase sau
mai acide …”. ”Da, într-adevăr
prietene Afdam, ne aflăm, de zile
bune, conectați la cele mai fierbinți
știri și informații din Europa și avem,
pentru cititorii dumneavoastră,
cancan-uri politice ”de curte sau de
mahala …” Cine începe primul? ”O
să încep eu … prin a vă reaminti că
consumul de bere în exces poate
dăuna grav organismului. Este și
cazul doamnei Cancelar Angela
Merkel, care la doar o zi după ce-și
anunțase schimbarea istorică de
viziune într-un cort din Bavaria,
după o halbă cu bere băută pe
nerăsuflate, a proclamat sfârșitul
timpurilor "în care ne puteam baza
unii pe alții în totalitate" luând
hotărârea de a merge înainte fără
Donald Trump. În cele din urmă,
văzând nota de plată, și-a nuanțat
hotărârea …” ”adică și-a limpezit
gândurile după bere Cfaime ... nu-i
așa?” . ”Se poate spune că uneori un
somn bun poate opri un război rău
prietene; din fericire, victime au

rămas doar câteva halbe goale și o
schimbare de hotărâre, domnia sa
reiterând importanța NATO, ca
fiind
„capitală” (conform:
http://evz.ro/merkel-retracteazaspus-bautura.html). Care ar fi fost
motivele acestui nerealizat divorț
germano – american? ” În popor
există un proverb care spune că:
două săbii nu încap în aceeași teacă;
publicația ”The Wall Street
Journal” notând că doamna lider al
lumii libere (numire dată de presa
mainstream) și-a afirmat voința,
luni, la Berlin, în cadrul unei
conferințe pe tema dezvoltării
durabile. În cele din urmă, chiar dacă
și-a păstrat o parte din declarațiile
exprimate duminică, în cortul de
bere din Munchen, imediat după
dezamăgitorul summit G7, Merkel
a precizat că „suntem și vom rămâne
trans-atlantici convinși”, dar „trebuie
să fim conștienți și de faptul că noi,
ca europeni, trebuie să ne luăm
destinul în propriile mâini”.
Mulțumim Cfaim! Afdam încă o
dată bună ziua; și pe acolo se bea
bere? ”Nu, francezii nu sunt mari
consumatori de bere … ci de vin.
Mai ales de vinul care s-a consumat
la Palatul Versailles, printre mai
multe obiecte ale expoziţiei dedicate
vizitei ţarului Petru I în Franţa
( c o n f o r m :
https://www.realitatea.net/macroni-putin-prima-intalnire-despre-ceau-discutat_2068461.html), în

recoManDărI norD VeSt tV
ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. O emisiune în care
şi tu poți participa alături de
invitații noștri la dezbaterea celor
mai importante subiecte ale zilei.
Realizator: Victor Constantinovici.
InCURSIUnE În COtIDIAn
CURS FEStIV LA GOLDIS
Vă invităm să vizionaţi cursul
festiv de absolvire al studeţilor de
la Goldiş Satu Mare, dar şi al
absolvenţilor Şcolii postliceale.
Realizator:Dumitru Ţimerman.

producătorilor de pălincă
CODRE ANCA și CORNEL
MUREȘAN
vicepreședintele Asociației
de produse tradiționale din
Nord-Vestul României, ne
vor prezenta câteva din
problemele cu care se
confruntă
fermierii
și
producătorii de pălincă .
Realizator
Dumitru
Ţimerman.

DUmInICĂ
VIAȚA LA ȚARĂ
PROBLEmELE
PRODUCĂtORILOR
IntERnI
IULIU
HUST I
vicepreședintele Asociației

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu
eDItor
coorDonator

Victor
Constantinovici

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.

Televiziunea care te respectă!

Manager
Mircea Govor

urma încheierii vizitei pe care
președintele rus Vladimir Putin a
făcut-o omologului său francez,
Emmanuel Macron.” S-a lăsat să
înțelegem cu un chef maxim? ”Nu
știu ce chef au avut ambii președinți
să se întâlnească. Ce se știe e faptul
că Macron a încercat să-și umfle
puțin ”mușchii mândriei naționale”
în fața lui Putin, afirmând că nu va
mai accepta folosirea armelor
chimice în ţara distrusă de un război
civil fără final, aici fiind vorba de
Ucraina și de Siria. ”Orice folosire a
armelor chimice va duce la represalii
imediate, cel puţin din partea
forţelor franceze. Vreau să
organizăm o tranziţie democratică,
dar prin păstrarea unui stat sirian”, a
declarat președintele Franței.
Probabil că această umflare de
atitudine i s-a părut amuzantă
președintelui rus, care și-a invitat
omologul francez într-o vizită-n
Rusia.” Care ar fi interesele comune
francezo-ruse reieșite din discuțiile
acestei întâlniri? ”Oficial, lupta
împotriva terorismului, situaţiile din
Ucraina şi Siria, dar şi viitorul Uniunii
Europene, Emmanuel Macron
promițând că va rămâne pe poziţii şi
va păstra aceeaşi atitudine fermă ca la
întâlnirea cu Donald Trump.
Neoficial, în tablou vedem un
Macron care vrea să-și construiască o
imagine de motănel feroce în fața
unui leu ca Putin, care-i permite să-i
calce pe urme, la propriu.”

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.

DIrector generaL gaZeta De norD VeSt & norD VeSt tV: răZVan MIrcea goVor
reDactorI
Nicolae Ghişan, Bogdan Tulbure,
Robert Marcus, Florin Mureșan,
Raluca Jofi, Rareş Jucan, Teodor
Curpaş

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

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

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

pubLIcItate: Bogdan Tulbure
coL ab or atorI
Dumitru Țimerman, Valeriu Ioan,
Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL
tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cristian Stan
Tipărit la SC Garamond
Cătălin Secuianu
Tipografie SRL
Director fondator
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:
Ştefan
Chiş
Ion bledea
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Lacul Călineşti - paradisul pescarilor, dar
şi al iubitorilor de plimbări prin natură

8Lacul de la Călineşti-Oaş este poziţionat într-un decor natural splendid, alcătuit din pădurile de foioase care
acoperă versanţii dimprejur , oferind un cadru minunat destinat relaxării şi agrementului
NICOLAE GHIşAN

L

ocalitatea Călineşti Oaş este
situată în nordul lacului cu
acelaşi nume, la o distanţă
de 12 km de oraşul Negreşti Oaş şi
de circa 40 de km de Satu Mare.
Barajul de la Călineşti este un lac
de acumulare format pe valea râului Tur care a devenit un punct de
mare atracţie turistică datorită
poziţionării sale într-un decor natural format din pădurile de foioase
care acoperă versanţii ce descind
spre malurile lacului. La acestea se
adaugă multiple posibilităţi de
agrement: cabană turistică (16
locuri) dotată cu restaurant, bar şi
terasă, un minihotel şi un număr
însemnat de căsuţe. Barajul are o
suprafaţă de aproximativ 300 ha
luciu de apă, locul fiind ideal pentru amatorii de pescuit dar şi pentru amatorii de hoinăreală prin
păduri. Lacul abundă de ştiucă,
biban, şalău, somn şi avat.
Reprezintă cel mai întins
luciu de apă din judeţ, cu suprafaţa
de 357 ha. este de asemenea printre
cele mai mari lacuri din transilvania
şi cu o adâncime între 1,5 şi 10
metri, lacul de acumulare Călineşti
Oaş a fost proiectat în anul 1947
odată cu construcţia unui baraj de
16 metri înălţime şi 798 metri
lungime pe râul tur (singurul râu de
munte din judeţ, ce izvorăşte din
munţii Oaş).
Lacul de la Călineşti-Oaş
este poziţionat într-un decor natural
splendid, oferind un cadru minunat
destinat relaxării şi agrementului.

Lacul Călineşti-Oaş se formează din
bazinul hidrografic al ţării Oaşului,
o zonă cu o bogată tradiţie în
viticultură şi pomicultură.
Cadrul natural şi împrejurimile lacului sunt deosebit de
atractive nu numai pentru
practicanţii pescuitului de agrement
şi sportiv, ci şi pentru o foarte largă
categorie de turişti, unul din principalele atuuri ale lacului şi ale împrejurimilor sale fiind absenţa poluării,
consecinţă benefică a gradului foarte
scăzut de industrializare a zonei.
totuşi pescuitul pe lacul
Călineşti-Oaş reprezintă una din

activităţile preferate de turişti dar şi
de pescarii sportivi.
accesul la lac se realizează
pe un drum asfaltat, iar reţeaua de
furnizare a energiei electrice se extinde până la marginea barajului, aspect deloc de neglijat în perspectiva
realizării unor investiţii şi a sporirii
atractivităţii turistice, în general, şi a
celei acvaturistice, în special.
La baltă se poate ajunge în
principal din două părţi: dinspre
Maramureş, prin seini-Oraşu nouLivada, cu aproximativ 5km înainte
de Livada se face la dreapta (există
indicator), încă 10 km şi se ajunge la

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:0018:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL
Programări: 0747.089.523
______________________________
În fiecare Luni, Miercuri si Vineri intre
orele 15:00-18:00 la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:
Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST ORL
Programări:
0722.231.241
sau
0261/766390
______________________________
În fiecare Luni si Miercuri de la ora
15:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR MEDICINA
INTERNA
competenţă în ecografie abdominală,
ecografie vasculară, ecografie tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49
______________________________
În fiecare Luni, Miercuri si Vineri intre
orele 11:00-13:00 la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:
Dr. Irina Csutak
MEDIC PRIMAR
OFTALMOLOGIE
Programări:
0261.766.390;
0261.779.999
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 09:00-

13:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Şter Sever
MEDIC SPECIALIST
OFTALMOLOGIE
Programări: 0261.766.390
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:0019:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Dăscălescu Bogdan Anca
MEDIC SPECIALIST OBSTETRICA-GINECOLOGIE
Programări: 0753.822.197
______________________________
În fiecare Marti si Joi de la ora 15:30 la
Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bontya Adriana
MEDIC SPECIALIST
RADIOLOG
Programări: 0742.200.992
______________________________
În fiecare Marti intre orele 16:00-18:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Aniţaș Răzvan
MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
Consultaţie -50 Ron
(Patologie articulara in special genunchi,
sold, umar)
Pansamente -20 Ron
Infiltratii -30 Ron
Programări:
0261/766.390;
0261/779.999
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 16:00-

20:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Borhidi Vlad
MEDIC SPECIALIST GASTROENTEROLOGIE
Programări: 0261/766.390
______________________________
În fiecare Marti si Miercuri intre orele
15:00-19:00 la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:
Dr. Markovits Mihai
MEDIC SPECIALIST
GASTROENTEROLOGIE
Programări: 0261/766.390
______________________________
În fiecare Marti între orele 15:00 şi
17:00, la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Mihali Teodor
MEDIC PRIMAR CHIRURGIE
PLASTICA REPARATORIE
ŞI ESTETICA
Programări:
0743.046.737
sau
0261/766.390
______________________________
Luni, Marti si Vineri intre orele 14:3018:30 Miercuri si Joi intre orele 09:0013:30 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bagi Erzsebet
MEDIC SPECIALIST PEDIATRU
______________________________
Luni, Marti si Vineri intre orele 09:0012:00 Miercuri si Joi intre orele 15:0018:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Langhaus Eugen
MEDIC SPECIALIST PEDIATRU
______________________________

baltă, iar dinspre satu Mare-Livada,
se face la stânga spre Oraşu nou şi
după aproximativ 5 km din nou la
stânga prin pădure 10 km.
Lacul este orientat aproximativ pe direcţia est-vest şi este alimentat de râul tur care se scurge în
el. La nord este mărginit de localitatea Călinesti-Oaş, iar la sud se află
un deal cu o pădure superbă. Dacă
tot aţi ajuns aici merită să vizitaţi şi
Casa ţărănească din Călineşti Oaş,
aflată în nordul lacului.
speciile şi categoriile de
peşte deţinute în cursul unui ciclu de
producţie sunt: crap, caras, şalău,
ştiucă, sânger şi alte ciprinide. După
obţinerea licenţei de acvacultură, în
activitatea desfăşurată de s.C. sInteZa s.R.L., piscicultura începe să
aibă o pondere din ce în ce mai
mare, procedându-se la popularea
cu peşte a lacului, practicarea pescuitului extensiv a mai multor specii
de bază, în policultură (între care şi

şalău) şi, în cele din urmă, la valorificarea prin comercializare a peştelui
prins. Destinaţia Lacului de acumulare Călineşti Oaş îl reprezintă pescuitul sportiv şi comercializarea
ocazională a peştelui.
Lacul de la Călineşti-Oaş
se află într-o continuă dezvoltare, cea
mai recentă investiţie fiind cea a unei
ferme de reproducere şi creştere a
şalăului în policultură, dotată cu
staţii speciale de întreţinere.
Investiţiile vor continua şi
în viitor urmând a se finaliza
următoarele : un restaurant cu terasă
cu specific pescăresc, o structură plutitoare pentru agrement cu o capacitate de 150-200 persoane dotată cu
piscine pentru adulţi dar şi pentru
copii, un vapor de agrement cu o capacitate de 50-60 persoane şi cazare
inedită pe apă, alcătuită din module
plutitoare – căsuţe lacustre – cu o
capacitate de cazare de 50-60 persoane.
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Sindicalistul Dan Burulea amenință
cu greva foamei

8Recurge la această formă de protest în numele membrilor de sindicat din cadrul UAT-urilor din județ și
instituțiile publice din subordinea acestora
CRISTIAN STAN

S

indicalistul sătmărean Dan
Burulea, președintele filialei
Satu Mare a Confederației
Sindicale CNSLR-Frăția, amenință
că, de săptămâna viitoare, va face
greva foamei pe o durată
nedeterminată. Acesta a remis o
înștiințare despre intenția sa atât
Prefecturii Satu Mare, Primăriei
Satu Mare, cât și Inspectoratului de
Jandarmi Județean, în cadrul căreia
explică și ce l-a determinat să
recurgă la acest gest.

Perioadă
nedeterminată
Sindicalistul spune că intră
în greva foamei în numele și pentru
membrii de sindicat din cadrul
Unităților Administrativ Teritoriale
din Județul Satu Mare și instituțiile
publice din subordinea acestora.
”Subsemnatul Dan Nicolae
Burulea, în calitate de președinte al
Uniunii Județene C.N.S.L.R. –
FRĂȚIA Filiala Satu Mare, în numele și pentru membrii de sindicat
din cadrul Unităților Administrativ
Teritoriale din Județul Satu Mare și
instituțiile publice din subordinea
acestora vă aduc la cunoștință
următoarele:
– Pentru lipsa asumării considerentelor și refuzul aplicării Deciziei nr.
794/2016 a Curții Constituționale
de către unii dintre reprezentanții
instituțiilor publice menționate, respectiv pentru refuzul de a încadra și

GREVA FOAMEI. Liderul de sindicat recurge la această formă extremă de protest fără a-și întrerupe activitatea
acorda funcționarilor publici și personalului contractual, salariul la
nivelul maxim existent din cadrul întregii familii ocupaționale, începând
cu data de 01.08.2016;
– Pentru lipsa de protecție a
salariaților și diminuarea salariilor
acestora, ca urmare a punerii în aplicare a unor decizii nelegale, abuzive a
Camerei de Conturi a Județului Satu
Mare;
– Pentru nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă și refuzul
executării unei sentințe judecătorești

Program special de Rusalii la
Primărie
C o n f o r m
reglementărilor în vigoare, zilele
de 1, 2, și 5 iunie 2017 sunt declarate nelucrătoare. Astfel,
Primăria municipiului Satu Mare
va relua programul de lucru cu
publicul începând de marți, 6
iunie.
În ceea ce privește Serviciul de Stare Civilă , în zilele de
joi, 1 iunie, vineri, 2 iunie,
sâmbătă, 3 iunie, și luni, 5 iunie
2017 , acesta va asigura program

de către conducerea D.G.A.S.P.C.
Satu Mare;
– Pentru încălcarea principiului
autorității de lucru judecat, a principiului egalității în fața legii și a principiului egalității de tratament, de către
unii dintre judecătorii Tribunalului
Satu Mare;
– Pentru lipsa de organizare și
încălcare a regulilor economicității și
de administrare a procedurii de comunicare și citare în cazul litigiilor de
muncă.
Începând cu data de 07.06.2017, per-

sonal voi începe greva foamei pe
durată nedeterminată”, spune Burulea
în documentul mai sus amintit și postat pe contul său de Facebook.

Două ore lângă
statuia lui Lucaciu
Liderul de sindicat mai
spune că va protesta, două ore, zilnic,
la statuia lui Vasile Lucaciu.
”Acest protest, îl voi
desfășura fără să-mi încetez activitatea
prin muncă, iar între orele 14-16 a

fiecărei zile voi protesta în parcul central din Municipiul Satu Mare, lângă
Statuia lui Vasile Lucaciu. Pentru a
putea desfășura acțiunea de protest
lângă Statuia lui Vasile Lucaciu, vă solicit să-mi asigurați dreptul la un
spațiu/perimetru de manifestare
unde să-mi amenajez o umbrelă, o
masă și un scaun, pentru a nu deranja
ordinea și liniștea publică și să-mi
asigurați protecția împotriva unor
eventuale acte de agresiune îndreptate împotriva mea”, mai spune Dan
Burulea.

S-a deschis ștrandul din Satu Mare

8Prețurile au rămas la fel ca și cele de anul trecut, la fel și promoțiile

cu publicul pentru înregistrarea
deceselor și a situațiilor
excepționale. De asemenea, cele
12 căsătorii programate anterior
pentru data de 3 iunie se vor oficia conform orarului stabilit.
Celelalte servicii publice
subordonate Primăriei municipiului Satu Mare, precum Direcția
de Impozite și Taxe Locale și Serviciul de Evidență a Persoanelor
își vor relua activitatea începând
de marți, 6 iunie.

Conducerea Nord Vest
Termal Parc a decis să deschidă
ștrandul
pentru
public.
Administratorul
ștrandului,
Raluca Țânțaș, a făcut unele
precizări în ceea ce privește
noutățile și prețurile ce vor fi
practicate aici în acest sezon estival.
”Prețurile sunt la fel ca și
anul trecut, adică 20 de lei adulți,
respectiv 10 lei pensionari-copii
între 4 și 14 ani, până la 4 ani este
gratuit. Pensionarii să aibă întot-

deauna cel puțin o copie după
cuponul de pensie și după
buletin, altfel nu primesc reducerea.
La ora 17.30 este Happy
Hour, până la ora 20.30. Asta
înseamnă o reducere la tarifele de
intrare. Astfel, adulții, care
plătesc 20 de lei, după 17.30 vor
plăti 12 lei, iar cei care achită 10
lei, după 17.30 vor plăti doar 8
lei”, a explicat Raluca Țânțaș.
Administratorii
ștrandului au în vedere ca, în

acest sezon estival, să fie amenajat
aici și cel puțin un tobogan. ”Nu
sunt deocamdată modificări față
de anul trecut. Ne dorim ca pe
partea de tobogane să realizăm
ceva. Este pregătită amenajarea
unui tobogan la bazinul de înot
de 1,4 m”, a mai spus Raluca
Țânțaș.
Programul este la fel ca
în fiecare an: luni, între orele
12.00 și 20.30. De marți până
duminică între orele 9.00 și 20.30.
Cristian Stan
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Joaca și bucuria copiilor au invadat Sătmarul
8Petrecere de 1 Iunie în Grădina Romei, unde sute de copii au asistat la spectacole și jocuri dedicate lor
rareş jucan

S

ute de copii, însoțiți de
părinți și bunici, au participat ieri la o adevărată petrecere organizată de Primăria
Municipiului Satu Mare, Consiliul Local și Centrul Cultural
“G.M.Zamfirescu”. Activitățile
dedicate acestei zile au început la
ora 10.00, pe o scenă amenajată
special în acest sens în Grădina
Romei, și au durat până dupăamiază.
Totul a început la ora
10.00 cu un spectacol oferit de Ella
Bella. Au urmat apoi jocuri de
copii cu programe susținute de
grădinițele cu program prelungit,
activitate coordonată de Ovidiu
Matioc.
A urmat apoi Lulu de la
Caravana Anima. Atmosfera a fost
destinsă și de majoretele Școlii
Gimnaziale „Octavian Goga”.
În continuare, Ansamblul
„Steluțele Inedit” au oferit un frumos program artistic urmat de o
repriză de dans cu Urban Dance cu
Crazy Kids și Asociația „Club
Sportiv Passion 4 Sport”.
Petrecerea dedicată copi-

ZIUA COPILULUI. În Grădina Romei a fost organizat un adevărat spectacol de 1 Iunie dedicat copiilor
ilor din Grădina Romei s-a
încheiat cu un recital susținut de
elevii Şcolii de Arte (muzică ușoară

și populară). De asemenea, copiilor li s-a mai oferit posibilitatea de
a se distra în carusele sau în alte

moduri în cadrul Uzinei de Joacă
din acest parc.
Petrecerea se va relua

astăzi, 2 iunie, la ora 12.00, cu un
concert dedicat celor mici cu
formația Veronaki din Budapesta.

Copiii instituționalizați au petrecut de 1 Iunie la
Taberele Școlare

Distracție de 1 Iunie în Parcul
UFO din Micro 17

Peste 300 de copii
instituționalizați din județul Satu
Mare au petrecut ieri, de 1 Iunie, în
cadrul unui frumos program
pregătit special pentru ei de
Fundația Maria – Radio Transilvania și partenerii lor. A fost a doua
ediție a campaniei ”Zâmbete în insula de bucurie”.
”Suntem la a doua ediție
a campaniei „Zâmbete în insula de
bucurie”, organizată de Fundația
Maria – Radio Transilvania și
partenerii din acest an, DGASPC,
ISU Someş Satu Mare, Poliția de
Frontieră, IJJ și DJTS. Toți au contribuit ca peste 300 de copii să
primească în dar o petrecere de
Ziua Internațională a Copilului,
inclusiv un moment artistic”, a declarat Otilia Matioc, organizator.
”Peste 300 de copii

Copiii din Micro 17 și cei
din jur au avut ieri, de 1 Iunie,
parte de o distracție pe cinste în
Parcul UFO. Interact Satu Mare
le-a pregătit celor mici o sumedenie de surprize distractive în cadrul
acțiunii intitulate ”O lume
minunată”, care s-a desfășurat ieri,
de Ziua Copilului, în intervalul
orar 14.00-17.00.
Pentru ca cei mici să aibă
parte de un program cât mai diver-

instituționalizați în case de tip familial, în centre de plasament,
Hurezu, Halmeu, casele de tip familial din Berindani, Oar, Borlești,
Satu Mare, atât cu handicap cât și
fără handicap, sunt aici, împreună.
Și noi, colegii din DGASPC, din
aparatul propriu, ne-am mobilizat
și am venit împreună cu copiii, tocmai în ideea de a petrece împreună
cu copiii, această zi, una de
sărbătoare”, a afirmat și directorul
DGASPC Satu Mare, Mariana

Dragoș.
Astfel, ieri, de 1 Iunie, cei
peste 300 de copii care au venit la
Tabere au avut parte de o zi de relaxare, de distracție și de voie bună.
Au avut parte de o atmosferă de
picnic, cei dornici putând să participe și la diverse concursuri, cum
ar fi cel de miss.
Organizatorii
le-au
pregătit însă și momente dulci,
adică un tort imens, care să ajungă
la toată lumea.

Ziua Copilului, sărbătorită cu voioșie la Carei
Zona din fața manejului din Parcul Castelului
Karolyi din Carei a fost
"invadată" miercuri, 31 mai, de
sute de copii care au participat
la evenimentul organizat cu
ocazia Zilei Internaționale a
Copiilor.
Cei prezenți au putut
participa la atelierele interactive de origami, lucru manual
al Polipol, au avut parte de
jocuri și concursuri, competiții
sportive, muzică ușoară și dans
modern cu elevii Centrului
Cultural, prezentare de câini

de rasă aparținând unor
crescători și iubitori de animale din Carei, demonstrații
de acordare a primului ajutor
cu „Sanitarii pricepuți" de la
Liceul Teoretic, tir cu arcul cu
arcașii de la Corvus Regia,
demonstrație de karate cu
sportivii de la CS Sakura, s-au
putut urca în mașinile de pompieri și poliție, s-au putut fotografia cu motocicletele, s-au
distrat cu „Prietenii veseliei"
din Oradea și au putut savura
o serie de dulciuri. Manifestarea s-a încheiat în jurul

orei 20.
Organizatorii evenimentului au fost: Centrul Cultural Carei, Direcția de
Cultură și Sport a Municipiului Carei, Centrul de Promovare a turismului cultural,
Biblioteca Municipală Carei,
în colaborare cu Asociația Free
Wolves Spirit (care a împărțit
300 de porții de înghețată și
dulciuri). Manifestarea a fost
realizată cu sprijinul Poliției
municipiului Carei, Poliției
Locale, Jandarmeriei și Secției
de Pompieri Carei.

sificat, organizatorii au pregătit
nenumărate surprize: picturi pe
față, jocuri interactive, programe
educaționale, experimente interesante împreuna cu Fabrica de Experimente, animatori și standuri
de mâncare FRESH.
Copiii au fost foarte
încântați de cele pregătite de cei de
la Interact Satu Mare și s-au bucurat de fiecare moment petrecut
aici.
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Biserica - antecamera Împărăției Cerurilor
R

usaliile sau ziua pogorârii
Duhului Sfânt constituie
ziua de naştere a Bisericii.
De ce este atât de importantă Biserica
în
viaţa
noastră
duhovnicească?
Asemenea unei școli în
care se deprinde virtutea, Biserica
ne îndeamnă prin slujitorii ei
sfinţiţi la evitarea răului și la
săvârşirea faptelor bune. Participarea activă la cultul divin public
în biserică are o importanţă
covârşitoare. Biserica, trupul tainic
al lui Hristos (Efeseni V; 23), este
corabia mântuirii şi scara spre
Dumnezeu. Ea este laboratorul în
care se lucrează mântuirea tuturor
oamenilor dornici de mântuire.
Având în vedere acest aspect, Sfântul Ciprian afirmă că cel care iese
din comuniunea Bisericii își pierde
„însăși rațiunea mântuirii”, întrucât
„cine nu are ca mamă Biserica nu
poate avea pe Dumnezeu ca tată”.
Or, mântuirea nu este posibilă în
afara lui Dumnezeu și a Bisericii. În
biserică ne aşteaptă Hristos. În
biserică ne unim intim cu Iisus prin
Sfânta Împărtăşanie. În biserică ne
plecăm genunchii în rugăciune şi,
printre lacrimi, Îi mărturisim

Domnului necazul ce ne apasă sufletul, iar El, văzând credinţa
noastră, ne trimite ajutorul Său
dumnezeiesc, eliberându-ne de tot
ceea ce ne subjugă.
În cadrul fiecărei Sfinte
Liturghii, Iisus Hristos Se jertfeşte
în chip nesângeros pentru omenire
pe Masa Sfântului Altar, cu aceeaşi
iubire cu care a primit să fie
răstignit în urmă cu două mii de
ani pentru a împăca pe om cu
Dumnezeu şi a-l curăţi de păcatul
care îl împiedica să intre în
Împărăţia Sa. Absenţa nejustificată
şi neîntemeiată de la biserică în
aceste momente sublime constituie
pe drept cuvânt un afront la adresa
Mântuitorului, Care ne cheamă la
Sine cu toată dragostea şi duioşia.
Prin urmare, omul, călăuzit de motive puerile, greşeşte în clipa în care
respinge invitaţia Domnului,
preferând întunericul păcatului în
detrimentul luminii, care iradiază
din Jertfa Sa.
Locul de întâlnire în viața
spirituală dintre credincios și Hristos este biserica. A fi în biserică
înseamnă a fi în Hristos și a fi în
Hristos înseamnă a fi în biserică. În
acest spațiu sfânt și sfințitor, omul
simte prezența Domnului și se

încadrează ca membru în trupul
Său. În biserică, dialogul dintre om
și Dumnezeu devine mai intens;
omul știe cu certitudine că Hristos
este capul care îl conduce, ceea ce
îi conferă un sentiment de
siguranță. În biserică, omul aude
mai pregnant chemarea la mântuire pe care Domnul i-o
adresează, este conștient de faptul
că, în urma păcatului, chipul lui
Dumnezeu din el s-a întunecat și
că numai prin ajutorul lui Hristos
chipul se poate umple din nou de
lumină pentru a se transforma, în
final, în asemănare. Asemănarea
coincide cu desăvârșirea, cu
dobândirea nemuririi. Traseul de la
chip la asemănare nu poate fi
străbătut fără Dumnezeu; El
lansează invitația, dar omul trebuie
să răspundă. Răspunsul pozitiv al
omului reprezintă începutul
colaborării
divino-umane.
Totodată, în biserică, omul
realizează că Legea lui Hristos exclude individualismul. Relația care
se stabilește între membrii Bisericii
are ca temelie iubirea; toți
formează o unică familie, devenind
frați și fiind călăuziți de atingerea
aceluiași
ideal:
mântuirea.
Apropierea de celălalt, care se

Coborârea Spiritului Sfânt (Rusaliile)
Sărbătoarea Coborârii
Spiritului Sfânt reprezintă una din
cele mai mari solemnităţi religioase
de peste an.
Spiritul Sfânt S-a coborât
pe pământ în ziua a cincizecea de
după Învierea lui Cristos, în timp ce
apostolii petreceau în rugăciune,
alături de Preacurata Fecioara Maria.
Sfântul evanghelist Luca
relatează acest episod în cartea
Faptelor Apostolilor. «Şi din cer,
fără de veste, s-a făcut un vuiet, de suflare de vânt ce vine repede, şi a
umplut toată casa unde şedeau ei. Şi
li s-au arătat împărţite, limbi de foc şi
au şezut pe fiecare dintre ei».
Spiritul Sfânt li s-a arătat
în chip de limbi de foc. În Vechiul
Testament, Dumnezeu S-a descoperit lui Moise din mijlocul focu-

lui mistuitor. Sfânta Scriptură ne
învaţă că «Domnul Dumnezeu este
foc mistuitor». Ştim că focul purifică
metalul şi-l topeşte, focul încălzeşte,
focul luminează, iar toate aceste caracteristici nu fac altceva decât să
simbolizeze modul în care
acţionează Spiritul Sfânt. Întradevăr, Spiritul Sfânt purifică sufletele de păcate şi le încălzeşte,
aprinde în inimi iubirea iar minţile
le luminează.
Înainte de înălţare, Isus a
spus apostolilor: «Veţi lua putere,
venind Spiritul Sfânt peste voi, şi Îmi
veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în
toată Iudeea şi în Samaria şi până la
marginile pământului». Spiritul
Sfânt i-a sfinţit pe Apostolii simpli
şi neînvăţaţi, încât aceştia au început
să înţeleagă profundele mistere ale

credinţei, devenind cei mai mari
predicatori. Harul pe care l-au
primit de la Spiritul Sfânt a fost aşa
de mare că, după prima predicare în
Ierusalim, trei mii de oameni au
crezut în Isus, primind Sfântul
Botez.
În ziua coborârii Spiritului
Sfânt, Ierusalimul a fost martorul
unei mari minuni. Apostolii s-au
adresat poporului în limba
aramaică, iar fiecare călător, chiar şi
din alte ţări, care era în trecere prin
Ierusalim, i-a auzit şi i-a înţeles. Spiritul Sfânt a “tradus” într-un mod
miraculos ascultătorilor predica
Sfântului Petru şi a celorlalţi Apostoli.
În Vechiul Testament, se
spune că după potop «era în tot
pământul o singură limbă şi un sin-

înfăptuiește în biserică, îi
facilitează omului înțelegerea faptului că mântuirea sa depinde de a
celorlalți și că mântuirea celorlalți
depinde de a sa. Se creează o reciprocitate, care are ca scop progresul în bine.
Fiecare persoană poate fi
o biserică. Omul se retrage în
cămara sufletului său şi acolo Îl
întâlneşte pe Dumnezeu, acolo Îi
vorbeşte prin rugăciune şi are certitudinea faptului că vorbele sale
sunt auzite. Aşa cum omul se
întâlneşte cu Dumnezeu în bise-

rica văzută, tot aşa mintea, inima
şi voinţa lui iau contact cu divinitatea în aşa-numita “biserică
lăuntrică” a sa. Desigur, acest lucru
nu exclude prezenţa activă la cultul
public
din
biserică.
Dimpotrivă. Cele două aspecte
sunt complementare. Omul
devine biserică doar în măsura în
care se împărtăşeşte din viaţa Bisericii, ca trup al lui Hristos, şi extinde această experienţă în lumea
înconjurătoare,
răspândind
lumină, iubire, bunătate şi curăţie.
Preot dr. Cristian Boloş

gur grai la toţi» (Gen11,1). Dar oamenii au început să construiască un
turn mare spre cer, ca semn al împotrivirii faţă de Dumnezeu. Domnul a spus: «Haidem, dar, să Ne
coborâm şi să amestecăm limbile lor,
ca să nu se mai înţeleagă unul cu
altul» (Gen11,7). Şi i-a împrăştiat
pe aceştia Dumnezeu pe tot
pământul, iar acel loc a fost numit
Babilon. Domnul a pedepsit mândria şi păcatul, amestecând limbile
oamenilor, astfel încât omenirea
devine un pluralism cultural şi religios. Dumnezeu şi-a continuat
munca Sa de mântuire a omenirii
prin poporul ales. În ziua coborârii
Spiritului Sfânt, oamenii din Ierusalim, indiferent de limba vorbită, au
auzit şi au înţeles Cuvântul lui
Dumnezeu propovăduit în limba sa.
Acesta este Spiritul iubirii şi al
unităţii, care a înfăptuit o minune
pentru unirea tuturor popoarelor.
Faptul respectiv este subliniat în
cadrul Sfintei Liturghii “Când S-a
coborât limbile amestecând, despărţita neamuri Cel Preaînalt. Iară când a
împărţit limbi de foc, întru o unire pe
toţi i-a chemat; şi cu un glas
preamărim
pe
Preasfântul
Spirit” (Condacul Sărbătorii).
Spiritul Sfânt acţionează
permanent în Biserica lui Cristos. El
este Sufletul Bisericii. El o sfinţeşte
şi se îngrijeşte de toţi membrii ei.
Cristos lucrează în favoarea omului,
prin Spiritul Sfânt, prin intermediul
Sfintelor Sacramente. În cadrul
Sacramentului Botezului ne naştem
pentru Dumnezeu din apă şi din
Spirit Sfânt. Prin intermediul Sacramentului Mirului primim sigiliul
Sfântului Spirit. Spiritul Sfânt, în
timpul Sfintei Liturghii, preface
pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele
lui Cristos. Prin puterea Spiritului
Sfânt obţinem iertarea păcatelor
noastre,
atunci
când
ne
mărturisim: «Luaţi Spirit Sfânt;
Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le vei ţine, vor fi
ţinute» . Toate inspiraţiile bune,

toate sufletele luminate, toate propunerile bune, vin de la Spiritul Sfânt.
Spiritul Sfânt oferă putere martirilor
şi mărturisitorilor de a suporta orice
chin şi persecuţie . În Epistola către
Corinteni citim: «Nimeni nu poate
să zică: Domn este Isus, – decât în
Spiritul Sfânt».
Spiritul Sfânt este lumină
şi viaţă, izvor viu şi spiritual: Spiritul
Înţelepciunii, Spiritul Înţelegerii, al
Binelui, Dreptăţii, Ştiinţei, este Cel
care domneşte şi purifică sufletele de
păcate. El este Dumnezeu şi Cel
Care îndumnezeieşte. Spiritul Sfânt
vorbeşte, acţionează şi împarte
haruri. În El s-au preamărit profeţii
şi apostolii împreună cu toţi martirii
Bisericii lui Cristos. Apostolul Pavel,
în Epistola către Corinteni,
aminteşte despre un adevăr
îmbucurător: «Nu ştiţi, oare, că voi
sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că
Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în
voi?», iar în Epistola către Romani
scrie: «Spiritul lui Dumnezeu
trăieşte în voi». Noi, creştinii, suntem locuinţă, templu şi biserică
vie, pentru că Spiritul Sfânt
locuieşte în noi. Acesta reprezintă
privilegiul nostru, este fericirea,
gloria şi cea mai mare demnitate a
noastră. Fiecare nerecunoştinţă,
păcat şi infidelitate a noastră Îl
ofensează pe Spiritul Sfânt,
Împăratul Ceresc şi Mângâietorul
sufletelor noastre. Sufletele şi inimile noastre să fie permanent
locuinţe plăcute Spiritului Sfânt.
Să nu uităm ca, zilnic, din toată
inima, din tot sufletul să spunem
una din cele mai profunde şi
binefăcătoare rugăciuni pentru
noi: “Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului,
care pretutindenea eşti, şi toate le
plineşti, vistierul bunătăţilor şi
dătătorule de viaţă, vino şi te
aşază întru noi, şi ne curăţeşte pe
noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte, Bunule, sufletele noastre”. Amin.
Pr. Cristian Ioan Sabău

7/ Vineri, 2 iunie 2017

Politic / Social

Gazeta de Nord-Vest

ANA BIRChAll:

Aderarea la spațiul Schengen
rămâne un obiectiv legitim
pentru România

A

derarea la spațiul Schengen rămâne un obiectiv
legitim pentru România,
a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, cu ocazia unei vizite de
lucru pe care a efectuat-o la
Haga.
În cadrul consultărilor cu
Bert Koenders, ministrul olandez
al afacerilor externe, au fost
dezbătute principalele subiecte de
interes aflate pe agenda europeană,
precum și aspecte referitoare la valorificarea oportunităților de consolidare
a
cooperării
româno-olandeze, potrivit unui
comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis,
miercuri, AGERPRES.
Ana Birchall a subliniat
că țara noastră este un partener
care contribuie substanțial la asigurarea securității UE, având interesul de a coopera în următoarea
perioadă pentru identificarea celor
mai bune soluții în vederea
avansării dosarului Schengen.
“Aderarea la spațiul
Schengen rămâne un obiectiv legitim
pentru
România.
Considerăm că aderarea noastră va
fi o contribuție valoroasă la obiectivele de securitate ale UE.
Contăm pe sprijinul Olandei în perioada care urmează, astfel ca în cel
scurt timp să se ajungă la o soluție
favorabilă în acest dosar, pentru că
România îndeplinește criteriile
tehnice necesare aderării la spațiul
Schengen din 2010”, a declarat
ministrul român.
Cei doi interlocutori au
salutat existența unor abordări similare în multiple domenii de interes
comun, iar oficialul român a reliefat importanța dezvoltării dialogului în plan european.

“Într-un context în care
căutăm soluțiile cele mai bune pentru dezvoltarea și consolidarea
proiectului european, întărirea
cooperării noastre este esențială în
vederea identificării celor mai bune
soluții, în acord cu așteptările
cetățenilor. Trebuie să comunicăm
mai bine cu cetățenii pe teme europene”, a spus Ana Birchall.
În privința dezbaterilor
actuale referitoare la viitorul
proiectului european, partea
română a evidențiat contribuția
activă a României la eforturile de
revigorare a proiectului european,
în baza unei abordări axate pe
necesitatea prezervării unității,
solidarității și coeziunii europene,
a principiilor și valorilor fundamentale proiectului european, se
mai menționează în comunicatul
MAE.
Referitor la Brexit, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a subliniat necesitatea
asigurării unui acord echilibrat
între Uniunea Europeană și Marea
Britanie, în care toate cele patru
libertăți ale pieței unice să fie pe
deplin respectate.
“Este important să fie

identificate soluții pentru discuții
constructive, astfel încât să se poată
ajunge la un acord economic avantajos pentru ambele părți și la o
formulă de a păstra Marea Britanie
cât mai aproape de Uniunea
Europeană, în mod special în ce
privește aspectele care țin de securitate”, a precizat Ana Birchall.
În cadrul întrevederii cu
eurodeputatul olandez hans van
Baalen, ministrul român a salutat
rezultatul alegerilor parlamentare
și a urat succes în formarea unei
coaliții pro-europene.
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene a avut și o întrevedere cu Malik Azmani, parlamentar olandez și președinte al
Comisiei pentru afaceri europene
din Camera Reprezentanților,
ocazie cu care a subliniat
importanța abordărilor comune
româno-olandeze în dosarele europene actuale. Oficialul român a
vorbit despre pregătirile pentru
preluarea Președinției Consiliului
UE de către România, în 2019,
arătând că vot fi folosite exemplele
pozitive oferite de către celelalte
state care au deținut anterior mandatul.

Nicușor Dan: Am luat decizia de a demisiona
din USR
Deputatul Nicușor Dan
a declarat, joi, la Parlament, că a
demisionat din funcția de
președinte al USR, dar și din calitatea de membru de partid, având
în vedere, printre altele, decizia
Biroului Național al formațiunii,
care s-a pronunțat împotriva redefinirii familiei în Constituție.
“Sunt trei motive importante pentru care o fac. Unul dintre ele — opinia mea fermă că
lucrul cel mai rău care se poate întâmpla în România acum este ca
dezbaterea principală să nu fie pe
cine fură, cine nu fură, ci pe cine
apără tradițiile și pe cine nu le
apără. Și în felul ăsta o să ajungem
că 20 de ani oamenii care fură o să
fure în continuare, spunând că
apără tradițiile și ăsta este un pericol uriaș pentru România. Al
doilea motiv este că simt o datorie
pentru oamenii care ne-au votat.

Tema aceasta a familiei este o temă
foarte importantă pentru fiecare
dintre ei, este o temă intimă, care
ține de identitate, de sentimentul
religios. Chiar dacă ea este
importantă pentru ei ca persoane,
chiar dacă nu este importantă
pentru societate acum și pentru că
USR a fost votat și de oameni care
sprijină acest referendum (...) și de
oameni care nu-l sprijină, e, din
nou, convingerea mea fermă că
USR-ul trebuie să se adreseze și
unora și altora”, a declarat Nicușor
Dan, într-o conferință de presă.
Potrivit acestuia, al
treilea motiv al demisiei sale ține
de onoare.
“În etapele de formare a
acestui partid — fie că a fost
USB, la început, fie că a fost
USR—, mai apoi, în zecile în întâlniri pe care le-am avut cu oameni pe care încercam să-i

conving să vină către această
construcție le-am promis și a fost
o promisiune a mea, personală, că
în partidul ăsta este loc pentru
toată lumea. Este loc și pentru
progresiști, este loc și pentru conservatori și că n-o să existe o decizie a partidului care să fie în
contradicție cu sentimentele lor
intime, importante, identitare.
(...) Această decizie vine să spună,
în opinia mea, că unii dintre
colegii noștri sunt colegi de mâna
a doua, adică convingerile lor intime, într-o chestiune importantă
pentru ei, intră în contradicție cu
direcția în care partidul vrea să
meargă. Și pentru asta eu îmi
asum că am făcut o promisiune de
care nu m-am putut ține, e o
chestiune de onoare și asta
antrenează demisia mea, astăzi,
din USR”, a explicat Nicușor
Dan.

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0740.189.839 /
0361.402.200
ADMIN INSOLV IPURL c.u.i. 32070390, înregistrată în registrul
formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II0691/12.07.2013, e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/402 200, judeţul Satu
Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate
de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC BIO SAL SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite,
- 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 faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de
14.545,45 lei+ TVA : curele transmisie 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 S12688X-OXYCUT valoarea de piată 249.790 lei
-licitaţia va avea loc în data de 09.06.2017, ora 11:00 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.

Cofetăria “ Daniel ”
Angajăm cofetar şi
ajutor cofetar.
Informaţii: SatuMare,
Str. Aurel Vlaicu,
Nr.69

Locul ideal în care
puteţi comanda

t o r t u r i
pentru diverse
aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000
0261-759520
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Mare publicitate

Homorodu de Sus, nr.191, com. Homoroade / Oţeloaia

popasulcodrenilor@gmail.com
cazare@popasulcodrenilor.ro

0729159000, 0745527099
Orar: 10.00-20.00
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Mare Publicitate

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

Satu Mare

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE
îN OCUPAŢIILE:

Noţiuni fundamentale de igiena
Operator umplere recipiente GPL
Cursuri autorizate ISCIR pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de
stivuitorist, fochist şi operator GPL
Contabil iniţiere
Operator introducere, validare şi prelucrare 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 plastice 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

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ
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

PAZĂ - MONITORIZARE SISTEME DE SECURITATE

Gazeta de Nord-Vest
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911
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LIgA CAMPIoNILoR : JuVeNtuS toRINo- ReAL MADRID,
SâMBătă oRA 21.45- DoLCe SPoRt, PRotV

La Cardiff se decide cine
va fi regina Europei!

F

inala Ligii Campionilor se
va disputa în acest an, pe
Milennium Stadium din
Cardiff, între cele mai în formă
echipe din Europa. Real Madrid Juventus a fost finala prevăzută în
ultimele luni de specialişti după
evoluţiile celor două formaţii.
Va fi reeditarea semifinalei
din urmă cu doi ani, în care s-a
impus Juve, dar şi a finalei din 1998,
câştigată cu 1-0 de “galactici” la Amsterdam, graţie golului lui Predrag
Mijatovic.
Juve a cucerit al şaselea
titlu consecutiv în Serie A după un
parcurs de excepţie, a câştigat şi
Cupa Italiei după o finală cu Lazio,
iar în Ligă a ajuns în ultimul act
după o serie de senzaţie.
“Bătrâna Doamnă” n-a
pierdut niciun meci în acest sezon
din Liga Campionilor şi are doar
trei egaluri în cele 12 meciuri jucate.
După ce au câştigat fără
emoţii o grupă din care au mai făcut
parte Sevilla, Lyon şi Dinamo Zagreb, oamenii lui Massimiliano Allegri au eliminat-o în optimi pe FC
Porto, cu o dublă victorie, 2-0 şi 10, şi şi-au luat revanşa în sferturi cu
Barcelona, după eşecul din finala
Ligii Campionilor, din 2015: i-au
surclasat pe catalani la torino, scor
3-0, şi au remizat pe Camp Nou, 00.
În semifinale, Juventus a
învins-o de două ori pe Monaco, 20 şi 2-1, şi va juca pentru a doua oară
în ultimii trei ani cu trofeul Ligii
Campionilor pe masă.
Va fi a noua finală din istorie pentru Juventus, care a câştigat
însă doar două din cele opt ultime
acte în care s-a aflat până acum: în
1985 şi 1996.
Real Madrid a cucerit şi ea
titlul în Primera Division, după
cinci ani de aşteptare, şi speră să
devină prima echipă care câştigă de
două ori consecutiv Liga Campionilor, în actualul format al
competiţiei.
“galacticii” au un palmares impresionant în finalele de
Cupa Campionilor disputate: au
câştigat 11 din cele 14 disputate, în
1956, 1957, 1958, 1959, 1960,
1966, 1998, 2000, 2002, 2014 şi

2016. ultimul eşec al celei mai de
succes echipe din istoria competiţiei
într-o astfel de partidă i-a fost
provocat de Liverpool, în 1981.
un singur meci a pierdut
echipa lui Zinedine Zidane în actuala campanie de Ligă, chiar în returul semifinalelor, cu Atletico
Madrid. eşecul cu 1-2 nu a mai
contat însă după victoria categorică
din tur, scor 3-0.
În faza grupelor, Cristiano
Ronaldo şi Compania au încheiat
grupa F doar pe locul 2, cu 12
puncte, după Borussia Dortmund.
Madrilenii au trecut uşor în optimi
cu Napoli, de care au trecut cu un
dublu 3-1, şi au avut mari emoţii în
sferturi, cu Bayern Munchen.
După 2-1 în germania,
Real a pierdut acasă, scor 1-2, însă a
întors meciul în prelungiri şi s-a
impus cu 4-2 după timpul suplimentar de joc.
Dacă va cuceri trofeul, gianluigi Buffon va deveni cel mai
vârstnic câştigător din istoria Ligii
Campionilor. Portarul lui Juventus
l-ar depăşi pe Paolo Maldini, care a
cucerit ultimul dintre cele cinci trofee în 2007.

Catalanii sunt cu Juve
o televiziune catalana,
tV3, i-a suparat rau pe fanii Realului. Catalanii promoveaza finala
Ligii Campionilor, de sambata
seara, cu un clip in care ii incurajeaza
pe jucatorii lui Juventus.
“Sunt doar 11 oameni capabili sa evite inevitabilul! 11 oa-

Un neamţ arbitrează
finala
germanul Felix Brych va
arbitra finala ueFA Champions
League, care se va disputa sâmbătă,
3 iunie, la Cardiff, între Real
Madrid şi Juventus torino, în timp
ce slovenul Damir Skomina a condus finala europa League,
programată miercuri, 24 mai, la
Stockholm, între Ajax Amsterdam
şi Manchester united, a anunţat
ueFA.
La finala Ligii Campionilor, brigada de arbitri va fi
alcătuită din germani, cu excepţia
celui de-al patrulea oficial, sârbul
Milorad Mazic. Arbitri asistenţi vor
fi Mark Borsch, Stefan Lupp, arbitri
asistenţi adiţionali au fost desemnaţi
Bastian Dankert şi Marco Fritz, iar
arbitru asistent de rezervă a fost
numit Rafael Foltyn.
În actualul sezon, Skomina a oficiat la şase partide din Liga
Campionilor, printre care AS
Monaco - Borussia Dortmund, din
returul sferturilor de finală. el a arbitrat şase semifinale de Champions
League sau europa League în ultimele cinci sezoane, dar acum a fost
la prima sa finală.
ECHIPELE PROBABILE
Juventus: Buffon - Barzagli,
Bonucci, Chiellini - D. Alves,
Pjanic, Marchisio, A. Sandro Dybala, Higuain, Mandzukic.
Antrenor: Massimiliano Allegri.
Real Madrid: K. Navas - Carvajal, Varane, S. Ramos, Marcelo
- Modric, Casemiro, Kroos Benzema, Isco, C. Ronaldo.
Antrenor: Zinedine Zidane.

meni pregatiti sa schimbe destinul
si sa le faca o seara neagra madrilenilor”, sunt cuvintele din promo.
“tineri atinsi de bagheta
magica si veterani trecuti prin mii de
batalii, care au baut elixirul vietii! In
europa sunt acum doar 11 capabili
sa schimbe istoria”, se mai spune in
promo-ul care face referire la jucatorii lui Juventus.
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liGa eliteloR u 19: lpS Satu maRe- uta aRaD,
Sâmbătă oRa 10

SPORT AZI LA TV
12:00 teniS
•
euRoSpoRt, euRoSpoRt 2
Roland Garros
16:00 CiCliSm • DiGi 3
turul Ciclist al bihorului
17:45 baSCHet m, pRomoVaRe • DiGi 4
CS Cuza Sport brăila - bC
timba timișoara
20:00 baSCHet m, pRomoVaRe • DiGi 4
CS politehnica iași - Cn aurel
Vlaicu bucurești
22:00 Fotbal, amiCal •
DiGi 1
Franța - paraguay

Cu medaliile pe masă!

8 elevii lui Dacian nastai joacă la buftea finala mică a Campionatului
naţional la juniori a
FlorIn MureşAn

D

epăşiţi de Academia lui
Hagi în semifinalele
ligii elitelor la u 19,
elevii lui Dacian nastai îşi continuă totuşi visul de a cuceri o
medalie în acest sezon. e vorba
de medalia de bronz pentru care
lPS Satu Mare se va duela sâmbătă la Buftea de la ora 10 cu
uTA Arad.
este practic duelul primelor două clasate din seria Vest.
arădenii s-au impus în campionat, 2-1 acasă şi au remizat 2-2 la
micula. apoi în semifinale uta
a pierdut 1-6 în deplasare şi 1-1
acasă, calificarea în faţa celor de la
Dinamo.
„ Visul nostru continuă.
aşa cum le-am spus băieţilor după
eşecul de acasă cu Viitorul Constanţa trebuie să ţinem capul sus,
am realizat deja o mare performanţă prin câştigarea seriei iar
acum sperăm la o medalie “ne-a
spus antrenorul Dacian nastai.
acesta nu îl are în lot pe portarul
alex Cadar plecat la zonă cu

echipa u15 a lpS Satu mare.
“am pornit de joi , stăm o zi la piteşti unde ne şi antrenăm şi apoi la
ora meciului sper să fim apţi pentru a arăta tot ce ştim” a mai spus
nastai.
Rămâne de văzut dacă la
uta vor apărea şi juniorii ce fac
parte şi din lotul echipei mari.
echipă ce are ultima etapă meci
acasă cu Chindia târgovişte.
De remarcat că cu o zi înaintea deplasarii spre bucureşti juniorii lui nastai au avut parte de o
masă festivă de absolvire a clasei a
Xii-a.
„ noi n-am avut banchet
după festivitate ci ne-am antrenat
în acea după amiază. şi acum am
stat doar câteva ore la o masă şi
vom petrece sper după finală” a încheiat nastai.

Trupa u 15 a lPS,
la zona de la oradea
echipa pregătită de profesorul mihai Sabău va juca în zilele următoare la faza de zonă.
meciurile Zonei 8 se vor
disputa de azi şi până duminică pe
stadionul “iuliu bodola” din ora-

dea. S-au format două grupe în
care se va juca după sistemul fiecare cu fiecare. Finala este programată pentru duminică, de la ora
11:00. acolo se vor întâlni câştigătoarele celor două grupe.
„ e greu să câştigăm zona
mai ales că gazdele de la oradea
pornesc mari favorite. şi au şi un
program mai lejer” spune directorul lpS, Dorel Ziman.
Grupa A: lPS Satu Mare, ASF
Kiss Baia Mare, CFr Cluj, lPS
Târgu Mureş.
Grupa B: CSM oradea, CS Atletic Zalău, lPS Bistriţa.
echipa lpS care a câştigat campionatul judeţean este formată
din: alex Cadar, adrian Chedeş
– portari; Denis batin, erik bucs,
Răzvan aspru, David Fabian,
mare marian, antonio Chiş –
fundaşi; antonio paşca, adam
preg, Raul Ziman, attila bora,
Darius Vlaşin, adrian bura – mijlocaşi; Kevin barth, David Silvester, mihai Demian, Roland
Sebestin, emanuel Zaha – atacanţi.

Fotbal şColaR

Elevii din XI A, campionii Colegiului Eminescu
Campionatul de fotbal
disputat între echipele claselor din
Colegiul naţional mihai eminescu s-a încheiat cu finala dintre
Xi a şi Xii b. iar elevii din a Xia s-au dovedit a fi mult mai buni
aceştia reuşind să se impună cu 51 prin golurile marcate de Robert
Chifor -3 şi adrian Fernea-2. pentru cei din a Xii-a a punctat Răzvan Struc.
„le mulţumesc elevilor
pentru participarea la acest campionat. păcat că a trebuit să amânăm luni finala din cauza vremii
căci atunci l-am fi avut ca arbitru
la meci pe Kovacs istvan. oricum
îi mulţumim pentru intenţie şi l
aşteptăm cu drag la următoarele
competiţii” a transmis prof. Gheorghe popdan.

XI A- marius mureşan, Robert
Chifor, adrian Fernea, Dan Rentea, tudor moisa, Vlad Simion,
andrei tition.

Steaua rămâne FCSB

Cupa României

Tăşnad, Decebal,
Moftin, deja
în semifinale
miercuri s-au jucat
primele trei meciuri din sferturile
Cupei României la fotbal judeţean.
iată rezultatele înregistrate:
Recolta Dorolţ ii – unirea tăşnad
0-1 (0-0)
luceafărul Decebal – CSm Victoria Carei 5-2 (2-0)
aS Ghenci – Crasna moftinu mic
1-9 (0-4)
ultima semifinalistă s-a
decis aseara dupa inchiderea editiei
la negreşti între energia din localitate şi ştiinţa beltiug,
in semifinale se vor duela,
Decebal cu moftin si tasnad cu
invingatoarea dintre negresti si
beltiug.

inalta Curte de Casatie si Justitie,
ultima instanta la care Gigi becali
a apelat pentru a recastiga dreptul
de folosire al numelui Steaua
pentru echipa de fotbal pe care o
patroneaza, s-a lovit de un
raspuns negativ. instanta suprema
a respins cererea lui becali, astfel
ca Steaua latifundiarului din
pipera va activa in continuare sub
numele de FCSb. in decembrie
2016 justitia s-a pronuntat pe
aceasta speta interzicand lui becali sa mai foloseasca emblema si
numele Steaua. becali a modificat in acte numele echipei in plin
campionat 2016/2017 alegand
FCSb, un nume de sine statator
care in realitate nu inseamna
nimic. Chiar si asa, la ultimul
meci de campionat disputat pe
arena nationala contra celor de
la CS universitatea Craiova in
tribune au fost prezenti 27.000
de spectatori.

XII B- Darius pop, Răzvan Struc,
Raul lung, andrei braica, luca
medeşan, adrian şereş şi ocian
laurenţiu.

Dan Petrescu este foarte aproape de CFR Cluj
Dan petrescu este foarte
aproape de a-l înlocui pe Vasile
miriuţă pe banca lui CFR Cluj.
”bursucul” a recunoscut negocierile. miriuţă primise asigurări că va
rămâne la echipă, după parcursul
foarte bun din sezonul trecut.
Surpriză la CFR Cluj.
Fosta campioană a României se
află în negocieri avansate cu Dan
petrescu, deşi Vasile miriuţă a
primit asigurări că va fi păstrat.
miriuţă a avut un sezon foarte
bun, în ciuda condiţiilor nefavorabile, motiv pentru care nu-şi

făcea griji pentru postul său.
Însă conducerea lui
CFR Cluj consideră că echipa are
nevoie de un alt antrenor,
deoarece obiectivele din sezonul
următor sunt mult mai
îndrăzneţe. aşa cum proSport a
anunţat, echipa din Gruia va avea
un buget de 8 milioane de euro al doilea ca mărime din liga 1
(după FCSb) şi îşi propune titlul.
oficialii clubului sunt convinşi
că Dan petrescu este omul
potrivit pentru a îndeplini acest
obiectiv.

Fostul fundaş al lui
Chelsea a rămas liber de contract,
după ce s-a despărţit de al nasr şi
au existat zvonuri că a purtat negocieri cu FCSb şi CS u Craiova.
ambele şi-au pus antrenor, dar
petrescu spune că n-a avut niciun
fel de discuţie cu cele două
cluburi. În schimb, recunoaşte că
se află în negocieri avansate cu
CFR Cluj:
"negociez cu CFR Cluj,
singura echipă din România care
m-a căutat să-mi propună un contract. nu ştiu de unde a apărut

informaţia că am fost o variantă
pentru Steaua. Cu mine nu a discutat nimeni", a declarat Dan petrescu, pentru Digi Sport
”Sunt discuţii avansate
cu Dan petrescu pentru că noii
proprietari vor să fim la alt nivel
şi vor să facem performanţă repede, pe măsura investiţiei care sa făcut masiv şi la timp, când a
trebuit. Deci, da, sunt discuţii, dar
mai durează”, a declarat iuliu
mureşan pentru proSport.
În
schimb,
iuliu
mureşan spune că nu se pune

problema să vină şi Gică popescu
în conducere. Fostul căpitan al
barcelonei a fost dorit de CFR
Cluj, însă în trecut: ”nu ştiu să
vină Gică popescu la CFR. ştiu că
au fost ceva discuţii, dar mai demult, acum câteva luni”.
şi Gică popescu neagă că
ar merge în conducerea lui CFR
Cluj: ”Zvonuri! nu am avut
niciodată o discuţie concretă cu
cei de la CFR Cluj. acum câteva
luni au fost tatonări, dar nici
atunci negocieri”, a declarat Gică
popescu pentru proSport.

Gazeta de Nord-Vest
Angajez fată/băiat
la spălătorie auto şi vulcanizator. Tel:0746.817.662

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.
Firmă de construcţii,
angajează în Sibiu
muncitori calificaţi.
Oferim cazare şi salariu
atractiv.
Tel. 0746087037
OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE
SECURITATE,
AGENTI DE INTERVENTIE SI DISPECERI. TEL
0261 726 040 ; 0749194107
SC Bonvi Impex SRL angajeaza
manipulant marfuri alimentare,
conditii avantajoase de salarizare. Informatii la sediul societatii, B-dul Closca, nr.94

l Firma din Carei angajam
secretara, cunostinte contabile
minime. Telefon 0728838888
l Societate comerciala cautam:- 2 receptionere; - 1 director de hotel; - 1 manager sala
de evnimente. Relatii la tel.
0758.073.468
l Angajez soferii categoria
C,CE.Informatii
la
Tel:0764.664136
l SC ATLANTIC SRL angajeaza sofer categoria B-C-E
la Carei si Satu Mare.
0756054102
CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca ca si
ziliera ,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. Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradinarit. Tel. 0754679354
MATRIMONIALE

l Tânăr 38 ani doresc cunoștinţă 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, balastru, diverse cu auto 3.5
tone. Telefon 0770975715
l
Duc-aduc persoane pe
ruta Romania-Germania-Romania, la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon:
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SOCIETATE DE EXPERTIZA CONTABILA, ANGAJEAZA CONTABIL/A
CU STUDII SUPERIOARE IN
DOMENIU, FINALIZATE
SAU IN CURS DE FINALIZARE. EXPERIENTA IN DOMENIU
CONSTITUIE AVANTAJ.
CV-URILE SE TRIMIT
PANA IN DATA DE 25
MAI 2017 LA
ADRESA contabilitate@busi
ness-assist.ro.

0 7 6 0 7 6 9 2 9 9 ,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Telefon 0753660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru, pietriș,
moloz, pământ pentru grădină
și gazon, lemne pentru foc,
mutări mobilier, orice, la cererea clientului. Seriozitate și
punctualitate maximă. 0749656172, 0734-625231.
PRESTĂRI SERVICII
Lansez porumbei albi la nunţi
sau alte evenimente. Telefon
0742-784765, 0723-969946.
Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.

l Lansari profesionale porumbei
albi.
Tel.
0745.893.224
l Fac masaj si menaj la familie mai in varsta. Tel.
0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi 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,
laptopuri, instalare Windows
XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire unitate, instalare programe oﬃce 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. 0749596016.
l Dau ore de matematică.
Telefon 0735-218476.

SC Mc Daniels,
angajează şofer
cat D
pentru ruta Satu
Mare –Tăşnad.
Program de lucru :
2 zile cu 2 liber. Tel:
0752.009.584
Cautam femeie de servici serioasa pentru un
restaurant.
Informatii la numerele
0754615756
sau
0746357532
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. 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. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri,
balustrade, copertine din fier
și din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul clientului.
0742-993505.
l Executăm toată gama de
lucrări în instalaţii sanitare și
gaze naturale la preţuri avantajoase. Proiecte, montări și service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR
+ ARGN. Telefon 0757327765, 0721-290955, 0770914478.

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.

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
• Asistent manager pentru administratorul societatii
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 orelor suplimentare, tichete de masa
si transport gratuit.
Va asteptam pe str. Uzinei,
nr. 6-8, telefon 0736 301 151

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 caramida 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.

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-08DHR, 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 bunurilor
depunerea de oferte pentru cumpărarea acestora. Ofertele vor fi depuse la lichidatorul judiciar.
Informații suplimentare– tel.0745545862.
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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
Bunurile imobile scoase la licitatie de catre
societatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.
Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de
depozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu
Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri de
depozitare 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
localitatea 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 25.200 Euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion
Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 800 Euro.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS
POT FI INCHIRIATE!!!
Terenuri
Teren intravilan (Le Griff ) in localitatea Decebal, str.
Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300
mp, la suma de 27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligonului, 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 extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de
42.520 lei.
Teren extravilan, (B$G) 31.350 mp in localitatea Martinesti, zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna
Odoreu, judeţul Satu Mare la 77.000 EURO.
SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC 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
dacia 1305
1.000
pompa rk
2.267.72
combina frigorifica
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere
sistem de supraveghere
mobilier
1.500
sistem gestiune
sistem gestiune

20.000
924.29
811.29
770.97
5.425.98
6.367.57

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 8.535,7 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 2.012,9 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 4.817,3 Lei
Citroen Jumper (frig) 7.012,3 Lei
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport
SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

Gazeta de Nord-Vest
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Vând casă cu etaj în Satu Mare
str. Turturelelor. Preţ convenabil. Telefon (0742) 031 844.

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

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

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 13,951.36 lei
cabina vopsit 23,001.62 lei

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

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in Satu Mare
Strada Botizului. Tel: 0737
855 528.
2,935.00
11,720.00

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
Diferite masini si utilaje folosite in industria textilelor si
tricotajelor.
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

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

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

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

TERENURI

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole

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 QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES SRL
Diverse bunuri mobile si stocuri de marfa, jucarii, haine
Incaltaminte, electronice, mijloace de transport.
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 fiecare vineri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, , SC.
LOCATERM S.A. 09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC OVO PLUS SRL 10.00, SC
B&G ITALCONSTRUZIONI SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS
SRL 11:30, SC MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL
12:00, SC BIZMANN 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 DISTRIBUTIE 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, fabrica 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 administratorului judiciar, strada C. Brancoveanu
nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate 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, mobilier 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 office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor mai sus exprimate nu conţin TVA.

Vand gradina 10 ari, intravilan,
Satu Mare, pe malul drept al Somesului, paralel cu strada Diana.
Accesul auto de pe strada
Constantin Brancusi. Telefon
0722.719.667

l De vanzare teren 500 mp
la Viile Satu Mare, 4000 euro.
Telefon 0729.965.574
l De vanzare 25 ari teren
intre Somes si dig, jumatete cu
pomi fructiferi mari, restul
pentru 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 garsoniera confort sporit, casuta
alcatuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa
strand. Tel: 0770.467.713

l Apartament in Solidaritatii etaj 1 ,renovat recent ,2
camere,17500
euro
.0743066342
l Vand apartament ultracentral
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

Casa de vanzare in Complex Turistic Borsa,situata langa DN 18, la
cinci minute de pârtia de
schi,intabulata pe persoana fizica. Locatia este
dispusa pe 4 nivele,incluzând 10 camere, 6 bai, living, o terasa exterioară,
plus un spatiu de 150 m.+
o anexa cu ciuperca deasupra din lemn. Mai
multe detali la tel.0744
298 393
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

VÂNZĂRI CASE
Vând parterul din casă cu 2
nivele cu grădină, cartierul Titulescu. Telefon 0752217797 sau 0740-463442.
Vând casă pe strada Retezatului nr. 30. Curte comună. Preţ
29.000 euro sau schimb cu
apartament. 0740-227618.

l Vand casa finisata cu 4 camere+2 bai, bucatarie cu centrala termica cu 4,8 arii in total
curte si gradina. 0746.957525
l
Casa cu două apartamente de vânzare în centru.Tel
0755.431.345
l
Vând casă+teren,
str.Spicului preţ 90.000 euro,
negociabil 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. 0742943135.
IMOBILIARE CAREI
l
Vand casa, Carei.
0744131384.

l Schimb apartament cu 4
camere in Timisoara in zona IMOBILIARE
centrala 100mp, cu aparta- ALTE LOCALITĂŢI
ment sau casa in Satu Mare.
Accept Variante. 0722415202 VAND LOC DE CASA IN
l Vând apartament cu 4 ca- SATU MARE, IN CARmere în Micro 17. Informaţii TIER IRIS, 9 ARI, INTRAVILAN,
OFERTA
la telefon: 0751149372
AVANTAJOASA. TELEFON 0744.432.370

Welness Spa
Ravensburg Nr.7
Satu Mare
FitneSS
Solar
Saună

Cladire in Borsa, Maramures,
trei nivele, suprafata locuibila
280 mp, str.Viilor, nr.59, gradina 21 de ari plus anexe gospodaresti. Merita vazuta. Tel
0748.559.286

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.
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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
Insolvenţa SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica/negocire directă: 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
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de 16,80
mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu Mare, str.
Trandafirilor, nr. 43 – 44.850 euro
Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 Decembrie 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 betonare,
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 + transformator54.159 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 54.640
euro
Constructie cu destinatie productiv-administrativa, avand suprafata construita de 274,27 mp +
teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate in
loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare
- 33.000 euro
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 21.140
euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat
in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures –
negociere directa
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 9.377
euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare – 8.983 euro
Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând
să suporte obligațiile care îi revin din acest punct
de vedere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km – 7.400 euro +
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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 identificare
UU1KSDEKJ38814776, 5 locuri, cilindree 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 dezmembrat, stop spate stânga spart,
personalizată autocolant/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 zgârieturi ,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 confectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) proprietatea 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 ) proprietatea
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 ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu platforma, flamfotometru ) proprietatea Explamed
SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de
inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Bonea Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipamente )proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse
) 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 sectionale
pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea 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 constructii )
proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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.

Închirieri Auto
0740.202.156

Piese auto & Asigurări
www.veironauto.ro

l
Vand casa Ratesti cu de service Tel:0723.185.381,
curte, gradina, 14 ari, fatada la 0726.210.996
Drumul
European.
0744244031
l Vand loc de casa in Livada Vând rafturi de biblioteca din
la Gara mica, 10 ari, front 16 pal nelaminat - 700 lei, negociabil + rafturi de magazin. Sum. Tel 0746.957525
fragerie de camera - 1200
l
Vand casa Ghenci, str. negociabil, dulapior mic pe roPrincipala. 0746343641
tile, 250 de lei. 0742 987 140.
l Inchiriez spatiu comercial, 30 mp.zona centrala in Vând mobilă combinată, stare
Negresti
Oas. bună. Preţ foarte avantajos.
Tel.0744.868.621
Informaţii la tel. 0757-805343.
VÂNZĂRI AUTO
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

l Vand Audi A4 1.9 TDi,
Combi, din 2001, neinmatriculat, cutie automata, 2500
euro. 0744897711
l
Vând mașină Volvo
S40,2012,30.000km
bord.Tel:0723.185.381,0726.
210.996

Vând convertor turbo,
2 bucati. 0731110235
Inchiriem in Satu Mare, Centru Nou, in imobil nou de birouri 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 telefon 0746.203.387

Vindem sau inchiriem hala
productie 700 mp, depozit,
birouri, dotata cu toate utilitatile, transformator propriu,
teren aferent. 0746 227446

l Vand Istoria Romanilor 4
vol., Ed. Academia Romana
2001. 0726622189.
l Vand Boiler 50 l curent,
300 de eli si vand convector Închiriez garaj, pe termen lung,
gaz 100 de lei. Telefon 6-12 luni, spaţios, curat, 17 mp,
pe strada C. Negruzzi, în spatele
0770.359.958
Catedralei
Greco-Catolice.
l Vand baraca metalica, 8x8 0742-502958, 0261-712441.
m, 4 m inaltime. 0740167219,
0740897141
l Vand peleti fag, producaCUMPĂRĂRI
tor, Carei. 0748220359.

PIESE DE MAŞINI

l
Cumpar argint 1,7
lei/gram.
0744797695
l Vind 3 porci grasi 180Cumpar stiuleti (fara
200 kg, crescuti cu cereale, l
gospodarie proprie, Urziceni boabe). 0745211632
352. 0720439756
l
Colectionar cumpar
marci
germane
(DM).
VÂNZĂRI
0754456858
DIVERSE AGRICOLE

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

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

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, electromotor, alternator, capota,
bara, etc. Tel 0740698675

VANZARI ANIMALE

l Vand mazarica, samanta
de lucerna, trifoi si ghizdei.
Te l . 0 7 5 2 . 9 4 1 . 9 9 7 ,
0757.757.606
l Vand peleti producator.
0748220359.
ÎNCHIRIERI

l Dau apartament în chirie
micro 17 Bdul Independenţei
l
Vând ecograf Sonoace etaj
4
mobilat
150
8000 SA doppler color 2 euro.Tel:0741.308.611
sonde cu garanţie și contract
VÂNZĂRI DIVERSE
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Programe TV

Televiziunea
care te respectă!

Recomandare
Ora 20.30 - Troia
07:00 1 Matinal Partea I 08:00 1 Matinal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal Partea a III-a 09:45
Teleshopping 10:00 Perfect imperfect - Partea I 11:00 Perfect imperfect - Partea a II-a 11:45
Teleshopping 12:00 Parlamentul
României 12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeşte corect! 15:00 AP
Fără etichetă 16:00 Ştiri 16:05
EURO polis - Istoria ciocolatei în
Romania* Artisti plastici ruteni,
evrei 17:00 Telejurnal 17:30
Cooltura 18:30 Pulsul zilei - Partea
I 19:35 Pulsul zilei - Partea a II-a
20:00 Telejurnal 20:50 Sport
21:00 12 Povestea lui Dumnezeu tacerea 22:00 AP Provocări, decizii, efecte - Cele două state
coreene 22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ştiri 23:55 La bani
mărunţi

gătește mai bine 20:30 Astă seară
dansăm în familie 23:00 AP
Dosarele DNA 00:00 AP Trăsniți
din NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i perfect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R)
06:45 Teleshopping

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 20:30 AP Românii au talent
00:15 12 Moneyball: Arta de a
învinge 02:45 AP Vorbeşte lumea
(R) 05:00 AP Lecţii de viaţă (R)
06:00 Ce se întâmplă doctore ? (R)
06:30 Arena bucătarilor (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 P Îngeri
păzitori 16:00 AP Singură pe lume
17:00 AP Pasiune și putere 18:00
AP Totul pentru tine 19:00 AP
Petale de ingurătate 20:00 AP
Pretul dragostei 22:00 P Inimă de
frate 23:00 12 Moștenirea 00:00
AP Pasiune și utere (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) 05:00 Ce se
întâmplă doctore ? 05:30 AP
Inimă de frate (R) 06:30 AP Îngeri păzitori (R)

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 Acces direct
19:00 Observator 20:30 12 Să
moară Romeo 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 Acces direct (R) 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 14:30Teleshopping 14:45
Mama mea gătește mai bine (R)
16:00 AP Am fost șaisprezece
18:00 Focus 19:30 Mama mea

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshopping 08:15 AP Testul de rezistenţă (R)
09:15 Teleshopping
09:45 AP Dragoste la prima vedere
12:00 Știrile Kanal D 13:00 AP Te
vreau lângă mine 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 15 Evadare disperată
01:00 Știrile Kanal D (R) 02:15
AP Dragoste infinită (R) 04:15 AP
Te vreau lângă mine (R) 06:00
Teleshopping

07:45 12 Familia
Fang 09:30 12
Pact matrimonial
11:00 12 Mă
cheamă Costin
11:20 12
Marțianul 13:40 12 Familia Hollar 15:10 12 Căpitanul America:
Război civil
17:40 Filme și
vedete 18:10 12 Familia Fang
20:00 18 Quarry 21:15 18 Hostel
- Căminul ororilor 22:50 15
Când se rupe craca 00:35 12
Afacerea Est 02:00 12 Toți oamenii regelui 04:05 12 Meda
04:25 18 Hostel - Căminul ororilor 06:00 12 Noi suntem Marshall

07:00 – Avocat TV (reluare )
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Aqua Viva”, ep. 15
09:30 – La vârsta noastră...
10:00 – Teleshopping
11:00 – Program pentru copii:
Aripi de inger ep 1,2
12:00 – Politica Sătmăreană
(reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping
16:00 – Istoria Petroului ep
9,10
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 AP Familia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Europa League (PREMIERA) 21:00
Stiri Sport.ro 21:15 AP Local
Kombat Finala, Raul Catinas Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 AP Prison Break 23:00 AP
„Asediu pe Wembley”, Box: Klitschko vs Joshua, Simion vs Quigg
(EXPLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU DE
UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV) 01:00 Ora
exacta in sport 03:00 AP La bloc
05:00 O ra exacta in sport (R)
06:00 Ora exacta in sport (R)
07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fotbal:
Fotbal FIFA 08:30
Fotbal:
Campionatul European
UEFA U-17, la Croaţia 09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00 Fotbal:
Campionatul European feminin
sub 17 ani, la , Cehia 12:00 Fotbal:
Fotbal FIFA 12:30 Fotbal: Liga
Americană de fotbal MLS, la ,
13:00 Ciclism: Turul Italiei - Il
Giro astăzi 14:00 Ciclism: Giro
Extra 14:15 Ciclism: Turul Italiei
18:15 Ciclism: Giro Extra 18:30
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 20:25
ştiri: Ştirile Eurosport 20:30 Fotbal: Campionatul European feminin sub 17 ani, la , Cehia 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
Ciclism: Turul Italiei - Il Giro
astăzi 01:30 Omnisport: Watts
02:30 Ciclism: Turul Italiei 04:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30 Ciclism: 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 Exces de

17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Printre randuri
19:30 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV
20.45 – Incursiune in cotidian
21.40 – Secția de polișie ep 9,10
23:00 – Ştiri NV TV
23:30 - Muzică de petrecere
00:00 – Box Oﬃce
00:30 – Music News
01:00 - Spectacol „Dor pe
lume”
03:15 - Muzică de petrecere
04:00 – Incursiune in cotidian
05:00 – Box Oﬃce
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV (reluare)
putere 3:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei 03:00
Exces de Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri
07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi
fapte 14:00 Casa
Poporului
15:00
Newsroom 18:00 Realitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Academia de evaziune 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom 04:00
Jocuri de Putere 06:00 Oameni şi
fapte
07:40 Comoara
din container Marea
Britanie
08:10 Războiul depozitelor - Canada - Frate, unde-i
depozitul meu? 08:35 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 09:00 Cum se fabrică diverse lucruri? 09:30 Cum se
fabrică ? - Sticlă turnată, cabine
pentru camionete, lână de alpaca
și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco 12:00
Lupte între roboți 13:00 Lupte
între roboți 14:00 Lupte între
roboți 15:00 Tehnologie extremă
- Canalul Panama 16:00 Comoara
din container - Marea Britanie
16:30 Războiul depozitelor Canada - Frate, unde-i depozitul
meu? 17:00 Licitații contra
cronometru - Un pericol triplu
17:30 Fail Army - Episod 8 18:00
Maşini pe alese - Ford Popular
19:00 Cum se fabrică ? - Sticlă
turnată, cabine pentru camionete,
lână de alpaca și cuțite utilitare
19:30 Cum se fabrică diverse lucruri? 20:00 Teste de bărbăție Episod 4 21:00 Deschizătorii de
drumuri - Botezul focului 22:00
Mistere descifrate - A fost găsită
Cursa 370? 23:00 Nerecomandat
celor slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Australia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod 4
02:40 Deschizătorii de drumuri Botezul focului 03:30 Mistere descifrate - A fost găsită Cursa 370?
04:20 Maşini pe alese - Willys
Jeep – SUA 05:10 Cum se fabrică
?

HOROSCOP

BERBEC (21.03 - 20.04)
Sunteţi plin de entuziasm şi plănuiţi o excursie.
Anturajul şi cei mai tineri din
familie vă apreciază iniţiativele.
TAUR (21.04 - 21.05)
Sunt favorizate călătoriile scurte şi întâlnirile de afaceri. În privinţa relaţiilor
parteneriale, decideţi să faceţi
schimbări care se vor dovedi
benefice.
GEMENI (22.05 - 21.06)
Astăzi pot avea loc
schimbări importante în viaţa
dumneavoastră, care va vor
aduce bucurii.
RAC (22.06 - 22.07)
S-ar putea ca, pe neaşteptate, să apară o problemă de
sănătate - poate o indigestie.
LEU (23.07 - 22.08)
Primiţi un cadou de la
o persoană dragă. Aveţi o capacitate de comunicare deosebită
şi colaboraţi excelent cu cei din
jur.
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)
Dispuneţi de multă
energia fizică şi intelectuală,
ceea ce vă încurajează să începeţi noi activităţi şi să faceţi
planuri de viitor, în special legate de casă.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)
Este momentul să
porniţi o afacere plănuită mai
demult.
SCORPION (23.10 - 21.11)
Puteţi să vă ocupaţi de
probleme financiare, dar vă recomandăm să evitaţi orice fel
de speculaţii.
SĂGETĂTOR (22.11 20.12)
Sunteţi foarte diplomat, comunicaţi cu uşurinţă şi
aveţi ocazia să vă afirmaţi pe
plan social.
CAPRICORN (21.12 19.01)
Hotărâţi să plecaţi
într-o călătorie importantă. Sar putea să întâmpinaţi dificultăţi, dar reuşiţi să vă descurcaţi.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)
Sunteţi foarte bine
dispus şi luaţi decizii inspirate
în problemele de natură financiară. Vă puteţi ocupa de afaceri
delicate
şi
aveţi
posibilitatea să terminaţi lucrări începute mai demult.
PEŞTI (19.02 - 20.03)
Uşurinţa cu care comunicaţi vă favorizează relaţiile cu persoanele din anturaj.
Perspectivele unei călătorii în
interes personal devin tot mai
clare.
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Ultima oră

Spectacol excepțional de 1 Iunie
la Satu Mare Shopping Plaza
INeDIT

Pierdut portofel, găsitorului
recompensă!

RaREş JUCan

Z

iua Internațională a
Copilului a abundat în
evenimente la Satu Mare.
Satu Mare Shopping Plaza a fost
gazda unui spectacol extraprdinar, unde orice om s-a simțit din
nou copil, alături de copii.
1 iunie a fost celebrat la
Satu Mare Shopping Plaza cu
mult fast – o scenă frumoasă, cu
lumini care au creat o atmosferă
aparte, baloane colorate şi multe
camere de luat vederi ale

reprezentanților media. Show-ul
pregătit a fost unul memorabil, iar
publicul – alcătuit din părinți,
copii, bunici – numeros.
Cei care au spart gheața
au fost “Passion Moms”, care au
oferit o prestație admirabilă prin
dansul unor mame alături de
copilaşii lor – purtați în brațe, ei
fiind la vârste la care încă nici
măcar nu au învățat să umble. a
fost un manifest pentru inocență,
viață şi bună dispoziție.
apoi, un moment aparte
a fost cel oferit de ella Bella – iubită şi îndrăgită de toți copiii –
care a venit din Yupilandia îm-

preună cu prietenii ei şi au prezentat un show de excepție pentru
toți copilaşii prezenți. Publicul sa înghesuit să facă poze cu ella
Bella pentru a captura inclusiv digital amintirea acestei zile.
În cadrul evenimentului
au mai fost prezenți Caravana
anima, formația alma şi royal
Team – care au asigurat diversitatea evenimentului, care a încercat
să se adreseze astfel nu doar copiilor, ci cât mai multor segmente de
public – astfel ca ziua de 1 Iunie să
fie un prilej de sărbătoare frumoasă şi relaxare pentru toată
lumea.

PerforMaNţă

Un sătmărean oferă o
recompensă celui care i-a găsit
portmoneul pierdut. În afară de
bani, în momentul pierderii
acestuia, portmoneul conținea
mai multe acte şi cardul de
sănătate pe numele Lazăr Marius Nelu.
”am nevoie de actele
din portmoneu de aceea m-am
hotărât să ofer o recompensă
celui care mi-a găsit portmoneul şi mi-l poate înapoia.

Dacă este cineva în posesia
portmoneului cu actele mele îl
rog să mă contacteze la telefon:
0757-489614. Îi mulțumesc anticipat”, a spus sătmăreanul
Lazăr Marius Nelu.
acesta apelează la ajutorul fiecărui cetățean şi îi roagă
pe sătmăreni să distribuie acest
anunț pentru a-l vedea cât mai
multă lume, în speranța că va
reintra în posesia portmoneului
cu actele personale.

Echipa MULTITOUCHCNME,
argint la INFOMATRIX 2017
echipa
MULTIToUCHCNMe a Colegiului
Național Mihai eminescu a obținut
medalia de argint la concursul
internațional de proiecte pe calculator INfoMaTrIX 2017, ce s-a
desfăşurat recent la Bucureşti.
elevul Szollosi Thomas,
susținut de profesorii Georgeta
Cozma şi Ioan Pop, precum şi
asistenții David Gabor şi Claudia
Pop, a obținut acest rezultat la
secțiunea Computer art, cu proiectul rechargeable future – electra
Volta, în cadrul unui concurs la care
au fost înscrise aproape 600 de
proiecte din 45 de țări de pe toate
continentele.
De asemenea, în cadrul
concursului internațional de proiecte
interdisciplinare
„International
LumaStarT 2017”, organizat de
Luma Centre finland în colaborare
cu Universitatea din Helsinki, pe

teme de proiecte inter şi transdisciplinare, echipa Multitouchcnme a participat cu 7 proiecte transdisciplinare,
la patru categorii.
În competiție au fost înscrise peste 800 de proiecte din 37 de
țări. Dintre acestea, juriul a selectat
10 proiecte, pentru a fi nominalizate
pentru premii şi diplome de onoare.
Între acestea se află şi proiectul
fLIGHT/ aVIaTIoN al echipei
Multitouchcnme, o pagină web

gândită ca rersursă educațională.
Echipa de proiect
Pagina web – Patrik Mihalca, clasa a
IX-a a
Profesori coordonatori: Georgeta
Cozma, coordonator echipa Multitouchcnme, şi prof. Nicoleta
Cherecheş.
asistenți tehnici: Mihai olariu
(IXa); Codruț erdei, anton Caia
(XIB).

Rubrica lu’ Ioniţă :))
tist, mi-a facut o lucrare si a zis sa
mananc vreo doua ore pe partea
ailalta.

VREMEA AZI

8 Maxima: 25°C
Minima: 9°C
8 Vânt NNV între 10 şi 15 km/h
8 0% şanse de precipitaţii

Curs valutar

3

– fiica dumneavoastră, zice doctorul, are o nevroză. I-aş recomanda
multă distracţie.
– De ce gen?
– De genul masculin!

EURO

4.5702

USD

4.0844

100 Forinţi

1.4855

3

****

3

Vine Ion acasa amarat si fara s-o
salute pe Maria dispare direct in
baie.
Dupa o jumatate de ora, se duce
Maria sa vada ce s-a intamplat.
Ion , dezbracat , cu un picior pe chiuveta si unul pe cada incerca sa isi
bage o bucata dintr-o franzela in
fund.
– Ce faci Ioane??? ai innebunit?
– Lasa-ma Marie, ca am fost la den-

