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Anul 2017 a reprezen-
tat pentru Jandarmeria
sătmăreană un an greu
din punct de vedere al

resurselor umane
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Începutul intervalului
va fi caracterizat de o vreme
rece, geroasă în dimineața de
19 ianuarie. Apoi, până în 22
ianuarie valorile termice, în
creștere semnificativă, se vor
situa în general peste cele cli-
matologic specifice, cu medii
ale maximelor de 2…7 grade și
ale minimelor de -6…0 grade.
Va urma o perioadă mai rece în
23-24 ianuarie când vor fi val-
ori medii diurne în jurul a 0
grade și nocturne de -7…-5
grade. Pentru ultimele zile ale
intervalului de referință sunt
estimate temperaturi din nou
în creștere.

Precipitații frecvente -

predominant ninsoare, dar
trecător și lapoviță sau ploaie-
se vor semnala în perioada 19-
20 ianuarie. Probabilitatea
pentru precipitații va fi din
nou ridicată și între 21 și 23
ianuarie.

Vremea în weekend
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 19 ianuarie 2018
ziua 19 a anului

Soarele răsare la 7 și 41 minute,
apune la 17 și 00 minute.

2006 - NASA a lansat prima
sondă spațială către Pluto.
Sonda, numită New Horizons,
a călătorit inițial cu 57.000
km/h, dar după ce a folosit
gravitația lui Jupiter a zburat cu
75.000 km/h și a ajuns la Pluto
în iulie 2015.

„Trebuie să fim dispuși să
renunțăm la viața pe care ne-am
planificat-o, pentru a o putea
trăi pe cea care ne așteaptă.”

(Joseph campbell)

Cum să meargă bine în țară...  

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

112 - Urgențe
959 - Poliția de Frontieră
769760- Jandarmerie
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupție
741111 - Ambulanța
750481 - Spitalul Municipal
727050 - Spitalul Județean
712795 - Agenția TAROM
768830 - Protecția Copilului
736240 - Comisariatul pentru
Protecția Consumatorilor
0261-721.051,  0734221096 -
Apaserv
021/9672 -Programări RAR
929 - Electrica
0865,200,928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704 - Informații CFR
711002 - Agenția CFR
951 - Informații speciale
971 - Internațional
991 - Urban
0361.407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361.400100 -Radio 1
0745 -049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenția de Voiaj
0742-708708 - Poszet -
intervenții cazane
0261711585, 0361805645 - 
Termogaz- Verificări revizii,
instalații gaz
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

Ortodox - Sf. Cuv. Macarie
Egipteanul; Sf. Ier. Marcu,
mitropolitul Efesului; Sf. Mc.
Eufrasia (Post)
Greco- catolic - Sf. cuv.
Macarie Egipteanul; Sf. aep.
Arsenie.
Romano - catolic - Ss. Marius
şi Marta, soţi m.
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Oamenii, nepregătiți
suficient, au funcții și sunt
mai presus decât
profesioniștii. Profitorii sunt
mai presus decât cei care
veghează la integritatea țării.
Separatiștii sunt „lăsați în voia
Domnului”, pentru că „Medi-
atorii” nu iau nicio atitudine
constructivă, chiar pacifistă.
Interesele de culise stau la
pândă, ca hienele înfometate.
Oamenii cu virtuți morale
sunt subestimați prin inter-
mediul mijloacelor de comu-
nicare în masă, acuzaţi cu
nenumărate prejudecăţi.

Bogățiile ţări sunt dorite de
Influențe Străine, probabil, in-
tens finanțate în vederea
acaparării lor prin revendicări
teritoriale mascate. 

Patriotismul moţăie
pe un fotoliu în faţa celor
cărora le este “ruşine” de pro-
pria lor ţară. Unii umblă “cu
arcanul” pentru a putea aresta
politicieni, mai ceva ca-n evul
mediu. Se discută despre anu-
mite legi, în timp ce altele,
care ar fi prioritare, stau şi-
aşteaptă “la coada” unor
“Proteste de stradă”. Poporul
aşteaptă legi fundamentate în
funcţie de nevoile lor de
fiecare zi. Au dispărut unele
taxe, dar apar la orizont
scumpiri la alimente, com-
bustibili, gaz, energie
electrică şi alte majorări de
preţuri din “sectorul privat”,
care parcă sunt “comandate”
din umbră pentru a-i putea
acuza pe concurenţii politici.
Unii au fost la “Putere”, dar
au dezamăgit poporul cu
măsuri extreme de austeritate.
Acum, poporul este din ce în
ce mai derutat în urma “bâr-
felor” politice şi arestărilor,
care “se ţin lanţ” în vederea
“demolării” celor de la Putere.

Se vorbeşte de
“alegeri anticipate”. Din
păcate, unii cred că poporul
român este o minge de ping-
pong! Bine că nu se fac
alegeri locale şi parlamentare
semestriale. Până mai ieri,
politicienii din stânga şi din
dreapta eşichierului politic
“şi-au dat “ mâna, iar poporul
s-a bucurat şi chiar a crezut
că asistă la maturizarea
politicienilor români. Foarte
multă lume a crezut că, mai
presus de orice alte interese,
în mintea politicienilor va
trona interesul naţional şi
mult aşteptata “prosperitate
naţională”. “Căsătoria”
politică a fost de scurtă
durată, după cum bine se ştie,
iar “prăpastia” dintre foştii
colegi de coaliţie este extrem
de adâncă. Luptele de stradă,
luptele politice creează haos
în mintea oamenilor, care nu
mai ştiu ce să înţeleagă şi în
cine să aibă încredere. 

Cineva spunea de o
unitate a românilor în diver-
sitate. Cum să vorbim de
“unitate”, când interesele
sunt diverse şi “unse cu toate
alifiile” ? Luptele fratricide
politice au atins cote inimag-

inabile. Da, ştiţi ce spune
deja poporul ?: „ Toţi sunt la
fel!”. Ei bine, nu chiar toţi !
Într-o vreme s-au tăiat pensi-
ile şi salariile. Nicicum cei de
la Putere, din vremea aceea,
n-au găsit alte soluţii alterna-
tive! Au venit alţi politicieni
la Putere şi, culmea, salariile
au revenit la normal. Omul
de rând nu judecă politica
după platformele electorale.
Când te-ai „atins” de „păpica
lui”, şi-aşa de subzistenţă, în
faţa urnelor te sancţionează
drastic. Nu mai ţine cu
„acuzaţiile de felul”, care le
fac unii „politruci” în
speranţa că îi vor discredita
pe cei care  „au dat pensii şi
salarii”, cât de cât acceptabile.
„Nu ţine figura” nici cu  tot
felul de dosare penale şi
arestări pentru tot soiul „de
găinării”, care sunt transfor-
mate în „suliţe politice”
acuzatoare aruncate îm-
potriva celor de la Putere.
Nu-i mai puteţi prosti pe
români cu televizorul ! Da,
nu-i nicio problemă,” nu e
treaba mea!” – zic unii
români, care “dorm” liniștiţi
pe patul călduț al Măriei sale
IGNORANȚA.

DUMItRU ţIMERMAn

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
Mica Unire şi Al.I. cuza
Dr. în istorie, VIOREL
CÂMPEAN - bibliotecar, ne
va vorbi în emisiunea din
această seară, de la orele 20.45,
despre personalitatea domni-
torului Alexandru Ioan Cuza,
despre legile și  reformele sale,
dar și despre Unirea Moldovei
cu Țara Românească, care s-a
înfăptuit la 24 ianuarie 1859.
Realizator: Dumitru
Țimerman.

DUMInIcĂ

VIAȚA LA ȚARĂ
Perspectivele agriculturii
românești
Vă invităm să urmăriți emisi-
unea VIAȚA LA ȚARĂ,
difuzată duminică, 21 ian-
uarie, de la orele 13.00 pe pos-
tul de televiziune NORD
VEST TV Satu Mare, pentru
a  afla informații legate de per-
spectivele agriculturii
românești, în viziunea lui
CORNEL MUREȘAN -
vicepreședintele Asociației de
produse tradiționale din Nord
Vestul României. Realizator:
Dumitru Țimerman.
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DESTINAțII DE WEEkEND

Muzeul Memorial al Holocaustului din
Transilvania de Nord

Sinagoga ser vește atât
ca centru educațional
cât și ca spațiu de

rugăciune și întâlnire.
Studiul asupra Holocaustu-
lui face parte din programa
școlară, acest monument
fiind dotat cu resursele
necesare procesului
educațional.

Sinagoga  a fost
ridicată în anul 1876 de co-
munitatea evreiască din lo-
calitate şi se află chiar în
centrul Şimleului, lângă
sediul Primăriei. În anul
1944 trăiau în Șimleu Sil-
vaniei în jur de 1500 de evrei
care au fost închiși într-un
ghetou din Sălaj iar cei care
au rezistat au fost trimiși la
Auschwitz- -Birkenau. După
acest eveniment sinagoga a
devenit depozit.

La sugestia Mihaelei
Gross, secretarul Asociației
Memoriale “Hebraica” din
Nușfalău, arhitectul Adam
Aaron Wapniak, originar din
Brooklyn, a realizat un
proiect de restaurare a sina-
gogii abandonate după o
vizită făcută aici în anul
2003. Acest proiect a trezit
interesul medicului Alexan-
der Hecht din New York, fiu
al unor supraviețuitori ai
Holocaustului, Zoltan și
Ștefania Hecht, originari din
Nușfalău. Au fost înființate
Jewish Architectural Her-
itage Foundation din Amer-
ica, condusă de Adam
Wapniak și Alexander
Hecht, respectiv Asociația

Memorială “Hebraica”
Nușfalău, al cărei președinte
este Gheorghe Gross.

Cele două asociații
au semnat un contract de co-
modat cu Federația
Comunităților Evreiești din
România, prin care clădirea
sinagogii a trecut în
gestiunea Asociației Memo-
riale din Nușfalău, pentru
gestionarea lucrărilor și
înființarea unui centru mul-
ticultural.

Cele două
organizații au lansat o cam-
panie puternică de strângere
de fonduri pentru finalizarea
construcției și de creare a
unei instituții de învățământ.
Muzeul funcționează acum ca
un centru de învățământ și
resursă esențială pentru
Educație Holocaustului în
regiune. Elevilor și
studenților le sunt oferite zil-
nic vizite ghidate. Piesa
centrală a muzeului este sina-
goga construită în 1876. În
anul 2004 au început lucrările
de restaurare ale sinagogii,
fiind înlocuit acoperișul și
consolidându-se clădirea.

La data de 11 sep-
tembrie 2005 a avut loc cere-
monia de deschidere a
Muzeului Memorial al Holo-
caustului din Transilvania de
Nord în clădirea sinagogii
din Șimleu Silvaniei, sub ad-
ministrarea Jewish Architec-
tural Heritage Foundation
din New York și a Asociației
Memoriale “Hebraica”
Nușfalău.

În vechiul templu se
află acum fotografii, hărţi,
mărturii ale

supravieţuitorilor Holocaus-
tului, documente vechi, dar
şi obiecte de cult specifice
unei sinagogi. Oriunde în-
torci privirea, vezi marşuri
ale morţii şi lagăre de con-
centrare. De curând, a fost
inaugurată o bibliotecă cu
cărţi despre istoria evreilor,
obţinute din donaţii. Acum
acest muzeu al ororii a de-
venit practic un brand turis-
tic pentru Şimleu Silvaniei.

Muzeul Memorial al

Holocaustului din Transilva-
nia de Nord este primul
muzeu care funcționează în
regiune, a fost inaugurat
pentru a comemora cele 6

milioane de victime evrei.
Muzeul reprezintă o sursă de
informație și istorie, oferind
mărturii video și fo-
tografice.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 23.01.2018 de la ora 15:00
la Cabinet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999
__________________________
De la ora 14:00 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta

Dr. Rusu Cristian
MEDIC PRIMAR

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

Dr. Rusu Cristian
MEDIC PRIMAR

UROLOGIE
Consultatie gratuita!
Programări: 0731.349.300
__________________________
În data de 19.01.2018 la ora 9:30  la
Cabinet Dr. Coica, va consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
__________________________
În data de 20.01.2018 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Col. Dr. Scridon Gheorghe
MEDIC PRIMAR 

CARDIOLOGIE SI 
BOLI INTERNE

Programări: 0732.116.827
__________________________
De la ora 14:30 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr.Gorbatai Lilian

MEDIC SPECIALIST
UROLOGIE

Programări: 0741203741 / 0261-
766390
__________________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
__________________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4, va consulta:
Dr. Ramona A. Rusu

MEDIC SPECIALIST 
ALERGOLOGIE

IMUNOLOGIE CLINICA
Consultaţii gratuite cu Biletul de
Trimitere de la medicul de familie!
Programări: 0740.839.818
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Vernisajul expoziției de artă
fotografică a artistului fotograf
dr. Hágó Attila Nándor la  Carei

S e ia  curentul !
Sute  d e  l o c u ințe

vor  ave a  d e  suf er i t  în
urma unor întreruperi  de
f urn i z a re  a  en er g i e i
e le ctric e  în  județu l  Satu
Ma re  d in  cau z a  un or
lu cră ri  d e  m entena nță .
C e l e  ma i  a f e c tate  sunt
mun ic ip iu l  Satu  Mare  ș i
orașul  neg rești  Oaș .  

Prog ram
întreruperi  în  f urnizarea
en er g i e i  e l e c tr i c e  în
perioada 22-26 ianuarie:  

Luni-22.01.2018 intre
9 - 1 7 :  Satu  Ma re :
Mus e te l  D 4 ,  D 6 -to ta l ,
Satu Mare :  i .  Chendi 76-
1 4 2 ,  8 7 - 1 3 9 ,
La zarului-tota l ,
Satma re l  -  p a r ti a l ,
ne g re sti - Oa s :  B L  3 8 ,
3 9 , 4 1 -to ta l ,  Str.  T.
V ladimirescu -  partia l ;
intre  8 - 1 5 :  Ca re i  s tr.  C .
Coposu  b l .4 ,  6 ,  8 .

Marţi-23.01.2018 intre
9-17:  Satu Mare :  Muncii
H 5 4 ,  5 6 ,  5 8 -to ta l ,  Satu
Mare :  i .  Chendi  76-142,
87-139,  La zar u lui -tota l ,
Satma re l  -  p a r ti a l ,
ne g re sti - Oa s :  B L  3 8 ,
3 9 , 4 1 -to ta l ,  Str.  T.
V ladimirescu -  partia l ;
intre  8-15: Carei  str.  M.
Vitea zul  b l .  1 ,  3 ,  5 ,  7 .

Joi-25.01.2018 intre  9 -
17: Muncii  H54,  56,  58 -
to ta l ,  Satu  Ma re :  i .
Chend i  76-142,  87-139,
L a z a r u lu i  -  to ta l ,
Satma re l  -  p a r ti a l ,  Ve ti s
Str.  Sătma re l  -  to ta l ,
Poiana Codrului-partia l ;
intre  8 - 1 5 : Ca re i  s tr.
Bujorului  b l .  2 ,  4 ,  6 .

Vineri-26.01.2018 intre
9 - 1 7 :  Mun c i i
H 5 4 , 5 6 , 5 8 -to ta l ,  Satu
Mare :  i .  Chendi  76-142,
8 7 - 1 3 9 ,  L a z a r u lu i  -
tota l ,   Satmarel  -  partia l ,
Ve ti s  Str.  Sata ma re l-
to ta l ,  Po i a na  C o d r u lu i ,
Tarsolt  -  partia l ;
intre  1 0 - 1 6 : Ci um e sti -
p a r ti a l ,  Ma rna ,
ia n c u l e sti ,  Fo i en i ,
Ur z i c en i ,  Ur z i c en i
Padure-tota l .   

A depășit
neregulamentar
ș i  a  rămas fără
permis

L a  data  d e  1 7
i a nua ri e  a .c . ,  p o l i ț i ș t i i
d in  ca d r u l  S er vi c i u lu i
R uti er  au  i d enti f i cat  în
tra f i c ,  p e  D n  1 C ,  în
l o ca l i tate a  L i va da ,  un
bărbat ,  de  35 de  ani ,  d in
a c e e a ș i  l o ca l i tate ,  în
timp  c e  e f e c tua  o
ma n e vră  d e  d ep ă ș ire
nereg ulamentară .  
Conducător ului  auto i - a
f o st  re ținut  p erm i su l  d e
conducere .

Miercuri, 17 ianuarie
2018, începând cu ora 17.00, în
sala de expoziții de la etajul
Castelului Károlyi din
municipiul Carei a avut loc
vernisajul expoziției de artă
fotografică, intitulate „RETRO-
SPECTiVE”, a artistului fotograf
dr. Hágó Attila nándor,
președinte al Foto Clubului
„Vasile Vénig László” din Carei.
În cadrul manifestării au luat cu-
vântul Dragoș Georgescu, direc-
tor interimar al Fundației
Centrul de Promovare a Turis-
mului Cultural „Gróf Károlyi”,

realizatorul expoziției, dr. Hágó
Attila nándor, președinte al Foto
Clubului „Vasile Vénig László”
din Carei, respectiv Bikfalvi
Zsolt, vicepreședinte al Foto
Clubului „Vasile Vénig László”.

Evenimentul a fost or-
ganizat cu sprijinul Foto Clubu-
lui „Vasile Vénig László” din
Carei, Direcției de Cultură și
Sport Carei și Centrului de Pro-
movare a Turismului Cultural
„Gróf Károlyi”.

Expoziția este deschisă
spre vizitare până la data de 3 feb-
ruarie 2018.

Beneficiarii de ajutor social,
scoși la muncă 
8În cursul lunii decembrie, polițiștii locali sătmăreni au aplicat amenzi în cuantum
de peste 125 mii lei

Beneficiarii de ajutor social
de pe raza municipiului
Satu Mare au fost scoși la

muncă în folosul comunității, se
arată într-un raport al Poliției Lo-
cale Satu Mare pe luna decembrie
a anului trecut. Același document
mai arată că, în ultima lună a anu-
lui 2017, polițiștii locali sătmăreni
au aplicat amenzi în cuantum de
peste 125 mii lei. 

Scoși la curățenie
În conformitate cu

prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat şi în
baza Protocolului de colaborare
încheiat cu Serviciul Public de
Asistenţă Socială, în cursul lunii de-
cembrie, pe raza municipiului Satu
Mare, au fost desfăşurate 7 acţiuni
cu beneficiarii de ajutor social. Sub
îndrumarea cadrelor de specialitate
a respectivului serviciu, s-au execu-
tat activităţi în folosul comunităţii
ce constau în curăţarea locurilor
unde au fost amplasate ilegal
diferite afişe, curăţarea zonelor
unde au fost depistate depozitări
ilegale de deşeuri, activități de
curățenie, ocazie cu care s-au strâns
12 metri cubi de resturi menajere.
La aceste activităţi au participat în
medie 8 persoane beneficiare de
ajutor social. Locaţiile unde s-a lu-
crat au fost: str. Vasile Lucaciu,

Oituz, Rodnei, Careiului,
Amaţiului etc., se arată în docu-
mentul citat.

De asemenea, s-au
desfăşurat acţiuni de depistare a
persoanelor care apelează la mila
publică pe raza municipiului Satu
Mare şi de combatere a acestui
fenomen, fiind depistate si
sancţionate 38 persoane. Totodată,
au fost identificate 8 vehicule fără
stăpân abandonate pe domeniul
public, fiind aplicate somaţii, două

au fost ridicate de către proprietari,
iar 42 sunt în lucru. 

Peste 450 de amenzi
În luna decembrie 2017

polițiștii locali sătmăreani au aplicat
776 sancţiuni contravenţionale din
care 320 au fost cu avertisment şi
456 cu amendă în valoare totală de
125.130 lei. Mai bine de jumătate,
adică 242 de amenzi în valoare
totală de 71.740 lei, au fost aplicate

la H.G.1391/2006 privind
circulaţia pe drumurile publice. 

Amenzi în valoare de
23.770 lei au fost aplicate pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a
normelor de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, iar amenzi
în cuantum total de 23.600 lei au
fost aplicate privind stabilirea unor
contravenţii în domeniul edilitar -
gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi
igienei publice în municipiul Satu
Mare.

MUnCĂ. Asistații social din Satu Mare au executat acțiuni de igienizare în oraș

FLORin DURA

Eveniment dedicat lui Vasile 
Lucaciu, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană
Satu Mare, instituție publică de
cultură din subordinea Consili-
ului Județean Satu Mare,
organizează luni, 22 ianuarie
2018, cu începere de la ora 1400,
în Sala Multimedia, evenimentul
„Dr. Vasile Lucaciu, o viață
închinată Marii Uniri”, pentru a
marca împlinirea a 166 de ani de
la nașterea marelui cărturar
român.

Evenimentul se va
derula sub sigla Centenarului
României și este organizat la
inițiativa și cu implicarea directă
a celor doi bibliotecari din
cadrul Compartimentului Fond
de patrimoniu, carte rară, cerc-
etare, conservare–drd. Marta
Cordea și dr. Viorel Câmpean–
și va cuprinde o expoziție foto-
documentară și o prezentare
menită să evidențieze unele as-
pecte inedite din viața și activi-
tatea dr. Vasile Lucaciu.

„Luni, 22 ianuarie 2018
se împlinesc 166 de ani de când
la Apa, în județul Satu Mare, a
văzut lumina zilei cel care avea să
fie supranumit Leul de la Șișești.
În acest context s-a născut ideea

organizării expoziției și
prezentării Dr. Vasile Lucaciu, o
viață închinată Marii Uniri.
Obiectivul evenimentului este
acela de a readuce în memoria
sătmărenilor personalitatea aces-
tui neînfricat luptător pentru
împlinirea marelui ideal
național. Prin această activitate,
dorim să punem la dispoziția
participanților și a vizitatorilor
exponate foto-documentare, vol-
ume din opera sărbătoritului
precum și câteva din lucrările
care i-au fost dedicate, dar și să
furnizăm informații menite să
pună în lumină unele aspecte
mai  puțin cunoscute din viața și
activitatea lui Vasile Lucaciu”, au
declarat inițiatorii.

La eveniment sunt
invitați să participe oficialitățile
județului și municipiului Satu
Mare, managerii și directorii
instituțiilor de cultură și de
învățământ, scriitori, editori,
reprezentanții asociațiilor cultur-
ale și ai cultelor religioase,
jurnaliști, dascăli și elevi, colabo-
ratori și parteneri ai bibliotecii,
publicul larg interesat de istoria
locală.
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ÎNTR-UN CADRU FESTIV

A fost lansată Monografia Colegiului
Național ,,Ioan Slavici”
8Lansarea lucrării a fost făcută chiar de ziua nașterii patronului spiritual al școlii,
Ioan Slavici

Colegiul Național ”Ioan
Slavici” Satu Mare s-a
aflat, ieri, chiar în ziua

nașterii patronului spiritual al
școlii, în zi de sărbătoare. Într-un
cadru festiv, deosebit de frumos, a
fost lansată Monografia școlii.
Volumul intitulat ”Colegiul
Național Ioan Slavici Satu Mare-
file de istorie”, a fost scris de pro-
fesorul de istorie Radu David. 

oaspeți de seamă
Pe lângă fostele sau

actualele cadre dicactice, foști sau
actuali elevi ai Colegiului, la
eveniment au mai fost prezenți
prefectul Darius Filip, primarul
municipiului Satu Mare,
Kereskenyi Gabor, viceprimarul
Doina Feher, inspectorul școlar
general, Călin Durla, alți invitați. 
În cuvântul său de deschidere,
directorul Colegiului, Simona
Maria Păcurar, a trecut în revistă o
scurtă istorie a școlii, arâtănd că
această monografie vine exact la
momentul potrivit. 

În continuare, Corul
Adagio al școlii a intonat Imnul de
Stat al României.  Rând pe rând, cei
care au luat cuvântul, prefectul
Darius Filip, primarul Kereskenyi
Gabor sau episcopul romano-
catolic, Jenö Schönberger, au
evidențiat această importantă
instituție de învățământ din județul
Satu Mare și au urat mult succes pe
mai departe. 

Autorul lucrării, prof.
Radu David, este un cronicar erudit
și talentat profesor, spirit exigent,
riguros, om de o simplitate francă,
intelectual disponibil pentru cei din

jur și prietenos. În cadrul evenimen-
tului, elevii școlii au prezentat și un
program artistic care s-a încheiat cu
imnul CNIS-tilor, interpretat cu
entuziasm de către absolventi
nostalgici dar si de către elevii
actuali.

Contextul în care 
se sărbătorește

În toamna anului 2017 s-
au împlinit 175 de ani de la
înființarea școlii; 160 de ani de
învățământ pedagogic pentru fete
– 1857 înființarea Școlii Normale
Romano-Catolice de Învățătoare –
cea mai veche școală pentru
învățătoare dacă ne raportăm la
teritoriul de azi al României; 125 de
ani de la deschiderea Școlii
Normale Romano - Catolice  de
Educatoare – a doua de acest gen ca
vechime, după cea înființată la

Timișoara cu un an mai devreme,
dacă ne raportăm la teritoriul
României; 125 de ani de la
inaugurarea corpului de clădire B
(1892) și 105 ani de la inaugurarea
corpului de clădire A (1912).

În septembrie 2018 se vor
împlini 100 de ani de la înființarea
nivelului de învățământ liceal –
deschiderea Liceului   Romano-
Catolic de Fete (1918). Pe data de
18 ianuarie 1848 este ziua nașterii
patronului spiritual al școlii, Ioan
Slavici. 

Scurt istoric
Colegiul Național ,,Ioan

Slavici” este urmașul complexului
școlar edificat la Satu Mare de
călugărițele din Ordinul Sf.
Vincențiu de Paul. Acestea s-au
stabilit la Satu Mare în toamna
anului 1842, la invitația episcopului
romano-catolic Hám János, când
au și deschis Școala Primară
Romano-Catolică de Fete. Între
1919-1926 are loc românizarea și
reorganizarea „Institutelor
educative ale surorilor de caritate”
aparținând congregaţiei „Sfântul
Vincenţiu de Paul”, conform
sistemului educațional din
România Mare. În anii școlari
1920-1921 și 1921-1922 se
introduce limba română ca obiect
de studiu.  

În anul 1977 școala este
transformată în liceu cu profil

industrial, cu specializările chimie,
electrotehnică, mecanică, instituția
fiind patronată de Ministerul
Industriei Construcțiilor de Mașini
(între 1977-1980) și de Ministerul
Industriei Chimice (1980-1990). S-
au menținut și clase teoretice la
cursul seral pentru câțiva ani, după
care și aici s-au păstrat doar clase
aparținând filierei tehnice. Noul
nume al școlii, începând din 1977
era Liceul Industrial nr. 6. 

Din septembrie 1990
școala redevine liceu teoretic,
primind numele Liceul Teoretic
„Ioan Slavici”. Clasele cu profil
industrial intră în lichidare, ca și cele
de seral. Se dezvoltă clase de profil
real (matematică-fizică, biologie-
chimie) și uman (filologie, limbi
străine și istorie-științe sociale). Este
reînființată încă din septembrie
1990 Școala Normală cu două
secții, română și maghiară. Cele
două școli utilizau în comun aceeași
bază materială, aveau conducere
comună, dar oficial erau instituții
educative separate. Școala Normală
va deveni și centru de perfecționare
pentru învățătoare și educatoare. În
septembrie 1996 Liceul Teoretic și
Școala Normală fuzionează, luând
naștere Colegiul „Ioan Slavici”. În
anul 2000, ca o recunoaștere a
valorii școlii, aceasta primește
titulatura de colegiu național și
numele ce îl păstrează până în ziua
de astăzi: Colegiul Național „Ioan
Slavici”. 

FloRin DURA

Acţiuni pentru 
siguranţa partici-
panţilor la trafic

Pe parcursul, zilei
de miercuri, 17 ianuarie a.c.,
polițiștii din cadrul Inspec-
toratului de Poliție Județean
Satu Mare au acționat pen-
tru prevenirea și combaterea
accidentelor  rutiere și în ve-
derea asigurării unui climat
de siguranță civică, pe raza
judeţului. În cadrul
acțiunilor, pentru abaterile
constatate, au fost aplicate
peste 120 de sancțiuni
contravenționale la OUG
195/2002 și la Legea
61/1991, în valoare de
aproximativ  20 000  de lei.
La acțiuni au participat și
specialiști din cadrul R.A.R.
Satu Mare.Ca măsură com-
plementară, poliţiştii au re-
ţinut, în vederea suspendării
dreptului de a conduce, 3
permise de conducere.

Permise reținute
pentru depășirea
vitezei legale

La data de 17 ianua-
rie a.c., polițiștii din cadrul
Serviciului Rutier au identi-
ficat în trafic, pe DN19F, în
localitatea Odoreu, un con-
ducător auto, de 40 de ani,
din Cluj Napoca, care cir-
cula cu viteza de 118km/h,
pe un sector de drum cu vi-
teza maximă permisă de 50
km/h.Conducătorului auto
i-a fost reținut permisul de
conducere. Tot la data de17
ianuarie a.c., polițiștii din
cadrul Serviciului Rutier au
surprins cu aparatul radar,
pe DN 19A, în localitatea
Ardud, un conducător auto,
de 20 de ani, din Satu Mare,
circulând cu viteza de
119km/h, pe un sector de
drum cu viteza maximă per-
misă de 50 km/h. Tânărului
i-a fost reținut permisul de
conducere.

Bărbat depistat 
la volanul unui 
autoturism fără 
a deține permis 
de conducere

La data de 17 ianua-
rie a.c., polițiștii din cadrul
Poliției oraș Ardud au iden-
tificat în trafic, la volanul
unui autoturism, un bărbat,
de 31 de ani, din Carei. În
urma verificărilor efectuate
de către polițiști, aceștia au
constatat faptul că bărbatul
nu deține permis de condu-
cere pentru nici o categorie,
acesta prezentând un permis
de conducere fals, eliberat
de autoritățile italiene.În
cauză se efectuează cercetări
sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de fals mate-
rial în înscrisuri oficiale, uz
de fals și conducerea unui
vehicul fără a deține permis
de conducere.

Evenimente deosebite organizate de Primărie de Unirea
Principatelor Române

Primăria Municipiului
Satu Mare și Centrul Cultural “G.
M. Zamfirescu” invită sătmărenii
să participe la două evenimente cu
totul deosebite, organizate cu pri-
lejul aniversării a 159 de ani de la
înfăptuirea Unirii Moldovei cu
Ţara Românească.

Simpozionul “Istoria

Unității Naționale la Români” va
avea loc marți, 23 ianuarie, de la
ora 14.30, în sala Filarmonicii
“Dinu Lipatti” și are ca invitați
personalități de marcă a vieții uni-
versitare românești: Prof. Univ.
Dr. Doru Radosav (Cluj Napoca),
Conf. Univ. Dr. Ion Cârja (Cluj
Napoca) și Cercetător Științific I.

Dr. Claudiu Porumbăcean.
Miercuri, 24 ianuarie, de

la ora 16.00, la Filarmonica
“Dinu Lipatti” va avea loc specta-
colul susținut de Corul Adagio,
Petrică Mureșan, Nicolae
Mureșan, Adriana Irimieș (Cluj-
Napoca) și Ansamblul Folcloric
“Cununița”.

Primăria Municipiului
Satu Mare își propune să dea po-
sibilitatea tinerei generații de a se
educa în spiritul culturii de cali-
tate, de a promova ideea unirii ca
fiind un vis de secole al națiunii
române, care este mai actual decât
oricând. Intrarea la cele două eve-
nimente este liberă!
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Anul 2017 a reprezentat pentru Jandarmeria
sătmăreană un an greu din punct de vedere
al resurselor umane
În această perioadă unitatea

a înregistrat la capitolul
pierderi de personal un

număr de 23 de cazuri, defal-
cate astfel: 4 ofiţeri şi 15 subo-
fiţeri au fost trecuţi în rezervă
la cerere cu drept la pensie mi-
litară de serviciu; 2 subofiţeri
au decedat, un personal con-
tractual şi-a încetat raporturile
de muncă cu unitatea, prin de-
misie şi un personal contrac-
tual şi-a încetat raporturile de
muncă cu unitatea, ca urmare a
împlinirii vârstei de pensio-
nare.

                În perioada de referinţă
unităţii noastre nu i-a fost repar-
tizat nici un absolvent din ca-
drul instituţiilor militare de
învăţământ, iar la data de 31. 12.
2017 încadrarea cu personal era
în proporţie de 87,84%.
                Din punct de vedere
logistic, în anul 2017 unităţii i-
au fost repartizate fonduri buge-
tare pentru acoperirea
cheltuielilor curente.
                Analizând gradul de
înzestrare cu autovehicule al
unităţii în raport cu normele de
înzestrare/dotare în vigoare, la
data de 31.12.2017 era de
55,95%, mai mare decât la 31.
12. 2016. 
                Totuşi aspect care gre-
vează asupra mobilităţii unităţii,
scăzând reacţia şi intervenţia în
situaţii de urgenţă, calamităţi,
intervenţia la obiectivele din su-
bordine etc., fiind necesară mo-
dernizarea şi completarea
parcului de autovehicule. În
anul 2017 unitatea a primit 6
autoturisme marca Dacia Logan
şi un autovehicul special URO,
autoturismele Dacia Logan
fiind repartizate prin redistri-
buire de la alte unităţi.

Pentru îndeplinirea
obiectivului principal – creşte-
rea gradului de siguranţă al cetă-
ţeanului - activitatea
Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deţean Satu Mare poate fi des-
crisă astfel:Structurile de ordine
publică au executat un număr de
4576  misiuni specifice la care s-
au folosit 17339 jandarmi.

Pe genuri de misiuni,
situaţia se prezintă astfel:
3428 misiuni de menţinere a or-
dinii publice;
279 misiuni de asigurare a or-
dinii publice;
288   acţiuni de restabilire a or-
dinii publice;
331   acţiuni executate în coope-
rare cu alte instituţii;
5   acţiuni în cooperare pentru
efectuarea unor acte procedu-
rale;
245 misiuni de verificare şi  pu-
nere in aplicare a mandatelor de
aducere

În perioada de refe-
rinţă, structurile mobile de jan-
darmi au intervenit pentru
aplanarea şi  rezolvarea a 101 so-
licitări prin S.N.U.A.U. „ 112 ”
şi la 187 alte solicitări telefonice.
În cadrul misiunilor de menţi-
nere a ordinii publice în sistem
integrat, au fost executate 2109
misiuni de menţinere a ordinii
publice.

Au fost organizate şi
executate 901 misiuni de men-
ţinere a O.P. prin patrule inde-
pendente în mediul urban şi
133 misiuni de patrulări inde-
pendente  în mediul rural.

În zona instituţiilor de

învăţământ preuniversitar, au
fost executate 243 misiuni pe
timpul desfăşurării examenelor
de bacalaureat, sesiunea I şi II,
precum şi asigurarea siguranţei
elevilor îndeosebi pe timpul so-
sirii şi plecării de la şcoală (uni-
tăţile de învăţământ
preuniversitar din zona centrală
a municipiului Satu Mare, ora-
şele Negreşti Oaş şi Tăşnad).  

În anul 2017, la nivelul
I.J.J. Satu Mare au fost consta-
tate un număr de 193 fapte de
natură penală, din care 26 con-
statate în mod independent şi
167 în comun cu poliţia, toate
cele 26 fapte de natură penală au
fost constatate în mediul urban.

Referitor la finalitatea
judiciară menţionăm faptul că
în anul 2017 nu s-au înregistrat
soluţii negative sau remiteri ale
unor acte de constatare de către
unităţile de Poliţie sau Parchet.  

În domeniul constată-
rii contravenţiilor şi aplicării
sancţiunilor contravenţionale,
personalul I.J.J. Satu Mare a
constatat şi aplicat un număr de
2399 sancţiuni contravenţio-
nale din care  1910 sunt amenzi
contravenţionale, iar 489 sunt
avertismente scrise. 

În perioada supusă eva-
luării au fost puse în executare
216 mandate de aducere emise
de instanţe sau parchete, in care
98 mandate au fost executate
prin prezentarea subiecţilor în
faţa organelor judiciare, iar în
108 situaţii s-au întocmit şi în-
aintat procese verbale din care a
rezultat imposibilitatea prezen-
tării acestora la organul emitent.

Pentru împiedicarea
săvârşirii de fapte antisociale,
pentru reducerea continuă a nu-
mărului celor care pot fi antre-
naţi la încălcarea legilor şi
normelor de convieţuire socială,
în anul 2017 s-au organizat şi
desfăşurat 71 de activităţi de
prevenire a faptelor antisociale,
la care au participat 16.106 per-
soane, fiind distribuite şi pre-
zentate un număr de 4881
materiale informativ - educative.

Ca un element de nou-
tate, în perioada 15-19.05.2017,
alături de un reprezentant al
Centrului de Psihosociologie al
M.A.I., Inspectoratul de Jan-
darmi Judeţean Satu Mare prin
cabinetul de psihologie, a parti-
cipat la stagiul de mobilitate de-
rulat la Ministerul de Interne al
Republicii Slovenia (Ljubliana)

în cadrul proiectului „EuRoPsi-
Pol – Experienţa Europeană în
Psihologie pentru Aplicarea
Legii ” finanţat de Programul
Erasmus al Comisiei Europene.
În cadrul programului au avut
loc întâlniri cu experţii Minis-
trului de Interne al Republicii
Slovenia care şi-au manifestat
interesul spre colaborare în spe-
cial în aria selecţiei şi asistenţei
psihologice, respectiv a activită-
ţilor de cercetare în domeniul
psihosocial în cadrul instituţii-
lor de ordine şi siguranţă pu-
blică şi psihologie aplicată în
domeniul securităţii naţionale
(suport misiuni cu grad crescut
de risc).

Pentru anul 2018, co-
manda unităţii şi-a propus creş-
terea performanţei activităţilor
operative şi a celor de suport,
toate acestea având drept scop
final eficientizarea misiunilor
privind asigurarea şi restabilirea
a ordinii publice, paza şi protec-
ţia obiectivelor, bunurilor, valo-
rilor şi produselor cu caracter
special, precum şi cooperarea cu
alte instituţii ale statului cu atri-
buţii în asigurarea securităţii na-
ţionale şi a ordinii şi siguranţei
publice.

Manifestările dedicate
aniversării a 159 de ani de la
Unirea Principatelor Române la
Carei. 
Marți, 23 ianuarie 2018, ora
10.00, Centrul Cultural Carei –
Sala Deák Endre -”Lecție de isto-
rie .... altfel”, cu prof. Ioan
Cearnău, realizată de Biblioteca
Municipală Carei;
Marți, 23 ianuarie 2018, ora
11.00, Sala de simpozioane,
Castelul Károlyi - Expoziția de fo-

tografie „Unirea Principatelor
Române în imagini”, realizată de
Adrian Ștefănuți;
Marți, 23 ianuarie 2018, ora
11.15, Sala de simpozioane,
Castelul Károlyi - Prezentarea
multimedia „159 de  ani de la
Unirea Principatelor Române -
un pilon de bază în desăvârșirea
Marii Uniri”, realizată de
muzeograful Mihai Andrei
Mocan;
Miercuri, 24 ianuarie 2018, ora

10.00, Monumentul Ostașului
Român - Moment solemn dedicat
aniversării a 159 de ani de la
Unirea Principatelor Române –
Te Deum, depuneri de coroane,
moment artistic. 
Organizator: Direcția de Cultură
Carei în parteneriat cu Biblioteca
Municipală, Centrul de Pro-
movare a Turismului Cultural,
Muzeul Municipal Carei, Centrul
Cultural al municipiului Carei,
Asociația Unirea 2009 Carei.

Programul organizat de Unirea Principatelor Române la Carei
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Dragnea s-a întâlnit cu premierul desemnat
Viorica Dăncilă şi cu mai mulţi lideri PSD,
la biroul din Parlament
Preşedintele PSD Liviu

Dragnea s-a întâlnit,
joi, în jurul prânzului,

cu premierul desemnat Vio-
rica Dăncilă şi cu alţi lideri so-
cial democraţi, Partidul Social
Democrat urmând să decidă
luni, în şedinţa Comitetului
Executiv, care este
componența noului    Cab-
inet.

Potrivit unor surse
politice, la întâlnirea din biroul
lui Liviu Dragnea au participat
Viorica Dăncilă, premier de-
semnat, Niculae Bădălău,
preşedinte executiv PSD, Paul
Stănescu, actual vicepremier,
Gabriela Firea, primarul general
al Capitalei.

Liderul PSD a anunţat,
la scurt timp după desemnarea
Vioricăi Dăncilă, că în cursul
zilei de luni social democraţii se
vor reuni în şedinţă pentru a
stabili componenţa Guvernului.

“Vom convoca Parla-
mentul în sesiune extraordinară,

pentru ca pe 29 ianuarie să avem
votul de învestitură în Parla-

ment. Luni va fi convocat
comitetul executiv PSD pentru a

discuta despre componenţa
noului cabinet”, a spus Dragnea.

Meteorologii anunţă că
riscul producerii unor avalanşe în
zona înaltă a Munţilor Făgăraş şi
Bucegi este mare, deoarece stratul
de zăpadă a crescut şi este instabil.
Atenţionarea este valabilă de joi,
de la ora 20 până vineri, la ora 20.

Potrivit meteorologilor,
la altitudini de peste 1800 de
metri stratul de zăpadă a crescut
în cea mai mare parte a zonei
montane monitorizate cu 20 - 40
de centimetri, iar pe văi şi în
zonele adăpostite sunt formate
troiene şi acumulările de zăpadă.
Riscul de producere a avalanşelor
este mare, de 4 pe scară de la 1 la
5.

„În partea superioară a
stratului de zăpadă regăsim un
strat instabil de 30-45 cm,
alcătuit din zăpada recent căzută
şi depus peste straturile mai vechi
de zăpadă. Declanşarea
avalanşelor este probabilă chiar şi
printr-o slabă încărcare pe nu-
meroase pante suficient de încli-
nate. În anumite situaţii sunt
aşteptate declanşări spontane de
avalanşe medii şi mari”, arată me-
teorologii.

La altitudini mai mici
de 1.800 de metri, în Munţii
Bucegi şi Făgăraş, riscul de pro-
ducere a avalanşelor este
însemnat, de 3 pe o scară de la
1 la 5.

„Stratul de zăpadă a
crescut semnificativ astfel
încât, stratul instabil atinge şi aici
20 - 40 cm, putând fi chiar mai
mare la altitudini de 1600-1800
metri şi pe firul văilor.
Declanşarea avalanşelor este
posibilă chiar şi la supraîncărcări
slabe, pe pantele mai inclinate, iar
în cazuri izolate sunt posibile şi
declanşări spontane de avalanşe
medii şi câteodată chiar mari la
altitudini de 1600 - 1800 de
metri”, se mai arată în
atenţionarea meteorologilor.

Atenţionarea este
valabilă de joi, de la ora 20 până
vineri, la ora 20.

Stratul de zăpadă a cres-
cut, joi, iar la ora 14 măsura 162
de centimetri la Bâlea Lac, 124 de
centimetri la Vârful Omu, 53 de
centimetri la Fundata, 51 de cen-
timetri la Predeal şi 48 de cen-
timetri la Sinaia.

Premierul interimar
Mihai Fifor spune că PSD nu
putea avea o opţiune mai bună
pentru funcţia de premier decât
Viorica Dăncilă, precizând că
aceasta are “un profil european
incontestabil” şi “o solidă
experienţă politică şi
a d m i n i s t r a t i v ă ” .

“România are, de ieri,
un nou premier desemnat,
doamna Viorica Dăncilă, unul
dintre cei mai experimentaţi şi
respectaţi europarlamentari
români. Am spus şi în CEX,
subliniez şi acum...PSD nu putea
avea o opţiune mai bună”, a scris
Fifor, joi, pe  Facebook. 

Potrivit premierului in-
terimar, Viorica Dăncilă va con-
tinua punerea în aplicare a
programului de guvernare pen-

tru onorarea angajamentelor pe
care PSD şi le-a asumat.

“Cu un profil european
incontestabil şi având o solidă
experienţă politică şi
administrativă, Viorica Dăncilă
va continua punerea în aplicare a
Programului de guvernare pen-
tru onorarea angajamentelor pe

care PSD şi le-a asumat în faţa a
milioane de români în decem-
brie 2016. Felicitări şi mult suc-
ces, Viorica Dăncilă”, a mai
afirmat Fifor.

Preşedintele Klaus Io-
hannis a anunţat miercuri că a
desemnat-o pe Viorica Dăncilă,
propusă de PSD, pentru funcţia
de prim-ministru. 

Risc mare de producere a
avalanşelor în Munţii Bucegi 
şi Făgăraş

Mihai Fifor, despre Viorica Dăncilă: 
PSD nu putea avea o opțiune mai bună

Ministerul Educaţiei: Vineri, cursurile vor fi
suspendate în 30 de unităţi şcolare din
Galaţi, Iaşi, Prahova şi Tulcea

"Vineri, 19 ianuarie
2018, din cauza condiţiilor me-
teorologice nefavorabile, cur-
surile şcolare vor fi suspendate
în 30 de unităţi şcolare din 4
judeţe: Galaţi (3), Iaşi (8), Pra-
hova (1) şi Tulcea (18).
Informaţiile au fost transmise

de inspectoratele şcolare
judeţene şi pot suferi
modificări în funcţie de
evoluţia vremii. Orele de curs
vor fi recuperate pe parcursul
semestrului I al anului şcolar
2017-2018, conform graficului
stabilit de fiecare unitate de

învăţământ şi aprobat de in-
spectoratele şcolare judeţene",
transmite Ministerul Educaţiei
Naţionale.

Joi au fost închise 88
de unităţi şcolare din 14 judeţe,
din cauza vremii nefavorabile.
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Sfeştania sau slujba Aghias-
mei mici, adică Sfinţirea cea
mică a apei se face “spre

toată trebuinţa”, putându-se
săvârşi atât în prima zi a fiecărei
luni, cât şi ori de câte ori vor cere
credincioşii, binecuvântându-se
şi stropindu-se cu apă sfinţită oa-
menii, casele şi toate ale lor.
Această apă, pe care Duhul
Sfânt, prin rugăciunile preoţilor,
o sfinţeşte, are “mai multe feluri
de lucrări” (efecte), precum
remarcăm din rânduiala propriu-
zisă: “se gonesc duhurile viclene
din tot locul”, creştinii sunt
izbăviţi de năluciri diavoleşti şi
de gânduri rele, mintea “se
curăţeşte de lucrurile cele spurcate
şi se îndreptează spre rugăciune”
şi credincioşii dobândesc
sănătate sufletească şi trupească,
bolile fiind îndepărtate. Cu alte
cuvinte, “toţi cei care primesc apa
sfinţită iau sfinţenie şi binecu-
vântare”. Însă, este esenţial să
primească apa cu multă credinţă,
având convingerea că le va fi de
folos în viaţă, în familie, în casă,
în gospodărie, la locul de muncă.
Sfeştania se poate săvârşi atât în
biserică (de exemplu, la Rusalii,
la hramuri), cât şi în casele
credincioşilor, atunci când
solicită aceştia, când se mută
într-o casă nouă, când fac anu-
mite modificări asupra locuinţei,
când se simt împovăraţi de griji
şi probleme, când traversează an-
umite perioade grele ale vieţii, în
momente de cumpănă, de
îndoială, de boală. 

Ca atare, Sfeştania este
rânduiala prin care preotul
săvârşeşte sfinţirea mică a apei.
La momentul potrivit, preotul
afundă de trei ori mâna dreaptă
în apă, făcând cu ea semnul
Crucii şi zicând de fiecare dată:
“Şi acum trimite harul Prea Sfân-
tului şi de viaţă făcătorului Tău
Duh, care sfinţeşte toate, şi
sfinţeşte apa aceasta”. În contin-
uare, el se roagă fierbinte: “Şi
prin gustarea şi stropirea cu apa
aceasta, trimite nouă binecu-
vântarea Ta, care spală
întinăciunea patimilor. Aşa ne
rugăm, cercetează neputinţa
noastră, Bunule, şi tămăduieşte

cu mila Ta bolile noastre cele
sufleteşti şi trupeşti”. Spre finalul
slujbei, preotul zice (în taină)
următoarea rugăciune, deosebit
de sugestivă în ceea ce priveşte
efectele Sfeştaniei: “Pleacă,
Doamne, urechea Ta şi ne auzi pe
noi, Tu, Cel Ce ai primit a Te
boteza în Iordan şi ai sfinţit apele;
şi ne binecuvintează pe noi, pe
toţi, care, prin plecarea capului
nostru, arăt semnul supunerii. Şi
ne învredniceşte a ne umple de
sfinţenia Ta, prin gustarea şi
stropirea cu apa aceasta. Şi să ne
fie nouă, Doamne, spre sănătatea
sufletului şi a trupului”.

Când preotul săvârşeşte
rânduiala binecuvântării casei
noi, în care urmează a locui
cineva pentru prima oară, el face
mai întâi Sfeştania şi luând apa
sfinţită, stropeşte – în chipul
Crucii – toţi pereţii casei de jur
împrejur şi toate camerele,
zicând: “În numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, prin
stropirea cu această apă sfinţită,

să se depărteze toată lucrarea
diavolească cea vicleană. Amin”.
După ce a stropit peste tot, ia un
beţişor, la capătul căruia a
înfăşurat vată (bumbac), îl în-
moaie în untdelemnul sfinţit şi
face cu el semnul Sfintei Cruci
pe pereţii camerelor, zicând: “Se
binecuvintează casa aceasta, cu
ungerea cu acest untdelemn
sfinţit, în numele Tatălui şi al Fi-
ului şi al Sfântului Duh. Amin”,
cântându-se: “Binecuvintează,
Doamne, casa aceasta şi o umple
de bunătăţile Tale cele pământeşti
şi, pe cei ce voiesc cu evlavie să
locuiască în ea, păzeşte-i
nevătămaţi de toată întâmplarea
cea rea şi le dăruieşte toată în-
destularea binecuvântării Tale
celei cereşti şi pământeşti şi ca un
îndurat miluieşte-i după mare
mila Ta”.

Preotul stropeşte
fiecare încăpere cu apă sfinţită,
ceea ce înseamnă că binecu-
vântarea lui Dumnezeu se
pogoară în acea casă şi asupra

celor care locuiesc într-însa. Prin
însemnarea camerelor cu semnul
Sfintei Cruci, preotul aşază acea
casă şi pe locuitorii ei sub
ocrotirea Crucii, ştiind cu toţii
ce mare putere are Crucea în
viaţa celor care au credinţă. Cru-
cea este armă împotriva
păcatului şi a diavolului, deoa-
rece prin jertfa Domnului a fost
biruită puterea celui rău, a
păcatului şi a morţii. De aseme-
nea, semnul Sfintei Cruci consti-
tuie cea mai scurtă mărturisire de
credinţă a creştinilor, în clipa în
care ne însemnăm cu Sfânta
Cruce mărturisindu-ne credinţa
în Sfânta Treime, adică în Tatăl,
în Fiul şi în Duhul Sfânt, un sin-
gur Dumnezeu în trei Persoane.
În cadrul Sfeştaniei, preotul îi
stropeşte cu aghiasma mică pe
toţi cei care participă la
rânduială, dându-le să sărute
Sfânta Cruce şi însemnându-i pe
frunte cu untdelemn sfinţit. Apa
rămasă este consumată de către
cei din casă, fiindu-le spre

sănătate şi linişte sufletească.
Dacă această apă este consumată
îndată, credincioşii păstrează
pentru tot restul anului aghia-
sma cea mare, despre care vom
vorbi îndată.

Preotul face sfinţirea
cea mică a apei şi în alte mo-
mente din viaţa credincioşilor, ca
de exemplu: la casa şi la locul
care “sunt supărate de farmece sau
de descântece”, la sfinţirea fântâ-
nii, a ţarinii, când se îmbolnăvesc
animalele (stropindu-se anima-
lele bolnave), la binecuvântarea
brânzei şi a ouălor în Duminica
Paştilor etc., deoarece “apa,
spune părintele profesor Ene
Branişte, este elementul natural
cel mai necesar pentru viaţa
materială. Apa pătrunde şi
înviorează totul; ea este absolut
necesară pentru dezvoltarea vieţii
organice. Apa sfinţită are putere
harică spre folosul trupesc şi su-
fletesc al credincioşilor”. 

Preot dr. Cristian Boloş

Ce înseamnă aghiasma mică?

ANGAJĂM COFETAR
ŞI AJUTOR COFETAR. 
INFORMAȚII LA
TEL. 0261 716 020
SAU PE STR. AUREL
VLAICU, NR.69.

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţii la etajul clă-
dirii din str. DE-

CEBAL, nr. 2,
Satu Mare, pentru
activitate de biro-

tică.
Informaţii la: 
0261-712670.
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Halep, prima
reacție după victo-
ria cu Bouchard
simona halep a oferit chiar la
nivelul terenului prima impresie
dupa victoria in doua seturi obt-
inuta in fata canadiencei euge-
nie Bouchard, joi, in turul doi la
australian Open.  “cred ca am
jucat foarte bine, am simtit bine
mingea. nu e usor sa joci im-
potriva ei, pentru ca ia mingea
foarte devreme, dar m-am des-
curcat bine. ma simt bine pe
acest teren. sunt bucuroasa ca
pot juca din nou in turul 3 aici,
in ultimii doi ani am pierdut in
primul tur”, a spus halep. “simt
inca durere, dar nu m-am gandit
la durere, am vrut sa joc si sa cas-
tig meciul. nu sunt sub pre-
siune, ma bucur ca sunt numarul
unu in lume. intru pe teren pen-
tru a juca si a castiga”, a adaugat
jucatoarea noastra. halep a vor-
bit si despre colaborarea cu aus-
tralianul Darren cahill, aflat in
tribuna alaturi de andrei pavel,
florin segarceanu si mama sa.
halep a castigat autoritar cu
Bouchard, scor 6-2, 6-2, si o va
intalni in turul 3 pe americanca
lauren Davis, locul 50 mondial.

Găman a semnat 
cu fCSB
fundasul valerica Gaman a
semnat contractul cu fcsB si se
va alatura in urmatoarele zile lo-
tului condus de nicolae Dica.
anuntul a fost facut, joi, de pa-
tronul echipei, Gigi Becali, intr-
o interventie la postul Digi
sport. Gaman, jucator legitimat
ultima oara in Turcia la
karabukspor, a semnat pe doi
ani cu cu fcsB, echipa califi-
cata in primavara europa
league. “el va prinde echipa na-
tionala si pe noi o sa ne ajute
foarte mult in dubla cu lazio.
nu i-am pus nicio clauza. il
vand doar daca primesc doua
milioane de euro”, a spus Becali.
patronul ros-albastrilor a mai
declarat ca salariul lui Gaman va
fi de 20.000 de euro pe luna. 

Australian Open:
eliminări șoc pe
tabloul feminin
Doua nume mari au parasit
tabloul feminin, joi dimineata,
in turul 2 de la australian Open.
Garbine muguruza a parasit
vara torida de la melbourne
dupa ce s-a inclinat in fata nu-
marului  88 mondial, hsieh su-
Wei  . a treia favorita si cu
valente de numar 1 mondial,
muguruza a pierdut in fata unei
jucatoare  in varsta de 32 de ani.
spanioloaica a acuzat caldura
extrema si dureri la piciorul
stang si a plecat cu 6-7 (1-7) 4-
6. in alt meci, numarul 1 bri-
tanic Johanna konta s-a inclinat
in fata numarului 123 mondial
Bernarda pera cu 4-6, 5-7. a fost
a doua victorie din cariera pen-
tru pera in cadrul unui turneu
de mare slem! „este o mare cat-
astrofa pentru mine”, a spus
konta dupa meci. 

După 11 dintre cele 14
etape ale Dakar 2018,
Emanuel Gyenes

ocupă locul 24 în clasamentul
general izbutind să mențină un
ritm bun în dunele de la Fi-
ambala, deși a avut mari
dificultăți cu sistemul de
navigație. 

etapa a 12-a
programată astăzi a fost anulată
pentru categoria moto din mo-
tive de siguranță. riderii vor
ajunge pe asfalt în san Juan, ul-
tima oprire înaintea marelui finiș
din cordoba, 20 ianuarie.

Belen- fiambala și ulte-
rior san Juan era cea de a doua
etapă maraton pentru categoria
moto din această ediție a Dakar-
ului și riderii au ajuns aseară în
fiambala. În acest bivuac au tre-
buit să își pregătească singuri
motocicletele pentru etapa 12,
cea care îi duce în san Juan, unde
se reîntâlnesc cu echipele de
asistență tehnică. proba specială
de ieri a fost una cu temperaturi
de peste 40 de grade c,
faimoasele dune extrem de fine
cu nisip alb de la fiambala și tre-
ceri prin canioane. pentru mani
a fost cea mai grea zi din acest
Dakar, izbutind al 30-lea timp pe

probă, deși a fost nevoit să
deruleze manual paginile din
roadbook pe toți cei 280 de km.
În drum către probă a cedat bu-
tonul care acționează rolele
derulatorului și singura soluție a
fost să le acționeze manual. pe
acest fond a și căzut într-o zonă
cu piatră și în urma impactului și
a vibrațiilor ulterioare a cedat
prinderea tobei de eșapament.
Emanuel Gyenes #28 Autonet
Motorcycle Team: „Nu a fost
simplu ieri în dune și îmi pare rău
că nu am putut avea un ritm mai
bun din pricina dificultăților cu
sistemul de navigație. Mă bucur
că am terminat proba și că am
izbutit să pun cât de cât la punct
motocicleta pentru proba specială
pe care urma să o avem astăzi. S-
a decis anularea probei pentru că
în prima parte a traseului s-au
anunțat furtuni și era imposibil ca
elicopterele să zboare - în Dakar
este prioritară asigurarea
intervenției medicale rapide. Iar
dacă s-ar fi tăiat fix acea secțiune
și am fi intrat în a doua bucată de
traseu ne-ar fi dat startul după
mașini și camioane. Niciun moto-
ciclist nu a vrut să mergem în
acele condiții pentru că după tre-
cerea mașinilor și a camioanelor
traseul se schimbă radical și
devine mai periculos pentru că se
fac șanțuri pe care nu le ai în
roadbookul inițial. Mai avem

două zile cu probe speciale vineri
și sâmbătă și sper să își facă efectul
antibioticele pe care mi le dau
medicii de aici de câteva zile și să
îmi pot mări ritmul pe probă și să
ajungem cu bine la finișul din
Cordoba.”

azi, 19 ianuarie, raliul
va merge de la san Juan la cor-
doba pentru etapa nr. 13.  424
km de probă specială și 483 km
de legătură, traseul probei ur-

mând să includă dune, fesh-fesh
și drumuri rapide pe un
macadam care găzduiește și
probe din Wrc. sâmbătă
înainte de a urca pe podiumul de
sosire al ediției 40 concurenții
mai au de parcurs o etapă cu 160
de km de legătură și 120 km de
probă specială, cu multe treceri
prin riosuri (albii de râu secate
care se umplu doar în anotimpul
ploios) și secțiuni rapide.

Baschetbalistele de la
csm satu mare au pierdut mier-
curi seara duelul cu Olimpia de la
Brașov, scor 62-70.

Trupa antrenată de ma-
rius Dobă rămâne totuși pe
poziția a 2-a a clasamentului, însă
acum lupta pentru pozițiile doi și
trei se echilibrează după rezulta-
tele consemnate în runda a 15-a.
sătmărencele au avut un prim
sfert de coșmar, iar startul ratat
avea să le coste până la final. cu
doar șase puncte marcate în 10
minute, și 20 primite , mandache
& co și-au complicat viața în fața
unui adversar imprevizibil și care
s-a agățat de orice șansă ivită.

fetele noastre au revenit

pe tabelă în sferturile doi și trei,
dar mai apoi s-au lovit și de arbi-
trajul curios al lui valentin ne-
grea. În plus, numeroasele
întreruperi cauzate de scurtcircui-
tele apărute la tabela de marcaj
numai în momentele bune ale
oaspetelor au avut darul de a irita
delegația csm-ului. care s-a ales
și cu un fault tehnic la solopova,
un antisportiv la miler ori faulturi
în atac fluierate în momentele în
care Olimpia era în dificultate...
la toate se mai adaugă și amănun-
tul că csm-ul a beneficiat de pri-
mele libere abia în minutul 27!
iar la toate aceste șicane s-au mai
adăugat și procentajele și
evoluțiile slabe ale jucătoarelor

noastre în prima parte...cum s-ar
zice, csm-ul și-a făcut singur
viața grea la Brașov. s-a terminat
70-62, pe sferturi 20-6, 17-18, 11-
18, 22-20.

pentru csm au jucat
harrison-20 p, mandache-15,
Green-3, solopova-12, Baltic-2,
lazăr, sfărlea.

urmează o deplasare în
cehia pentru fetele noastre cu
dubla de la Ostrava de pe 23 și 24
ianuarie din liga europei cen-
trale.
Rezultate: csu alba iulia -u
cluj napoca 58-60, sirius Târgu
mureș- sepsi 52-106, csBT
alexandria- scm Timișoara 72-
69.

CLASAMENT
1.acs sepsi sic sf. Gheorghe
13/0 26
2.CS Municipal Satu Mare
10/4 24
3.csBT alexandria
8/5 21
4.cs universitatea alba iulia
6/8 20
5.csTBv Olimpia Brasov
7/5 19
6.universitatea cluj-napoca
5/8 18
7.fcc icim csB arad
5/8 18
8.cs scm Timisoara
4/9 17
9.upm Bc sirius Tg mures
1/12 14

Jucatoarea de tenis ro-
mana ana Bogdan s-a calificat
joi dimineata in turul al treilea
de la australian Open, obti-
nand cea mai mare performanta
a carierei.

este cea mai avansata
faza in care ana Bogdan accede
vreodata in cadrul unui turneu

de mare slem.
clasata in afara Top

100, pe pozitia 107, Bogdan a
trecut cu 1-6, 6-2, 6-3 de iulia
putinteva (54 WTa).

Jucatoarea noastra
reusise pana acum un tur 2 la
Wimbledon si doua la us
Open.

in turul 3 la australian
Open 2018, romanca in varsta
de 25 de ani o va intalni pe
madison keys, sua, locul 20
WTa sau pe ekaterina alexan-
drova (rusia, locul 92).

Bogdan a primit pen-
tru calificare un cec de 90.000
de dolari americani.

Dakar 2018: 

Mani Gyenes, pe 24 cu două
etape înainte de finiș

BascheT feminin: Olimpia BrașOv- csm saTu mare 70-62

Prim sfert de coșmar...

flOrin mureşAn

Tenis
Ana Bogdan scrie istorie la Australian Open
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SOCIETATI

l IPJ SATU MARE
ACHIZITIONEAZA LUCRARI
DE REPARATII CURENTE SI LU-
CRARI DE IGIENIZARE
BIROURI. DETALII LA SERVI-
CIUL LOGISTIC TELEFON
026180798

ANUNTURI DE MEDIU

l ACTA LINE TRANS SRL în ca-
litate de titular anunţă publicul intere-
sat asupra iniţierii procesului de
elaborare și realizarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal – Unitate de
depozitare – Anexe exploatație agri-
colă, în comuna Hodod, extravilan,
nr.cad. 100640, precum și a declanșării
etapei de încadrare, conform HG
1076/2004, în vederea obţinerii avizu-
lui de mediu.Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul beneficia-
rului din str.Victoriei nr.71 ap.28, mu-
nicipiul Baia-Mare în zilele de luni -
vineri, între orele 10-14 și la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului din Satu Mare str.Mircea cel
Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi între
orele 8-16:30, vineri între orele 8-14,
din data de 19.01.2018.Publicul inte-
resat poate transmite, în scris, comen-
tarii și sugestii, până la data de
08.02.2018, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului din Satu Mare,
str.Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod
440012, fax 0261733500, e-mail 
l Parohia Reformata Satu Mare III
in calitate de titular anunta publicul in-
teresat asupra declansarii etapei de in-
cadrare, conform HG 1076/2004, in
vederea obtinerii avizului de mediu
pentru: Construire Gradinita faza
PUD (plan urbanistic de detaliu).
Prima versiune a planului poate fi con-
sultata la sediul titularului din Satu
Mare, str.Basarabia, 14/A in zilele de
luni-vineri intre orele 8:00-12:30 si la
sediul Agentiei pentru Protectia Medi-
ului din Satu Mare, str.Mircea cel Ba-
tran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30,
vineri intre orele 8-14, din data de
19.01.2018(aparitia primului anunt).
Publicul interesat poate transmite in
scris, comentarii si sugestii, pana la data
de 03.02.2018 (in termen de 15 zile cal-
endaristice de la data publicarii celui de-
al doilea anunt), la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod
440012, fax 0261-733500, email:of-
fice@apmsm.anpm.ro
l Parohia Reformata Cartierul
Somes in calitate de titular anunta pub-
licul interesat asupra declansarii etapei
de incadrare, conform HG
1076/2004, in vederea obtinerii avizu-
lui de mediu pentru: Construire Gra-
dinita P+1 faza PUD (plan urbanistic
de detaliu). Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul titularului
din Satu Mare, str.Inaului, nr.11 in zilele
de luni-vineri intre orele 8:00-12:30 si
la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel
Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-
16.30, vineri intre orele 8-14, din data
de 19.01.2018(aparitia primului
anunt). Publicul interesat poate trans-
mite in scris, comentarii si sugestii, pana
la data de 03.02.2018 (in termen de 15
zile calendaristice de la data publicarii
celui de-al doilea anunt), la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500,
email:office@apmsm.anpm.ro
l Anunt public privind solicitarea
autorizatiei integrate de mediu, Agro-

ferm SRL cu sediul social in Satu Mare,
b-dul Independentei, Bloc UH10/5
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a Autor-
izatiei Integrate de Mediu pentru insta-
latia: Ferma de Pui, amplasament
instalatie: Mediesu Aurit, str.Pri-
maverii, nr.2, jud.Satu Mare. Categoria
de activitate industriala conform
Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013
privind emisiile industriale punctul 6.6
litera a) peste 40.000 de locuri pentru
pasari. Activitate desfasurata conform
cod CAEN (Rev.2) 0147-cresterea
pasarilor. Informatii privind impactul
potential asupra mediului al activitatii
pentru care se solicita Autorizatiile In-
tegrate de Mediu, Formularele de solic-
itare  a autorizatiei integrate de mediu
si rapoartele de amplasament pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B in zilele de
luni-joi intre orele 8-14, precum si la ur-
matoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul are
dreptul sa prezinte verbal sau in scris
comentariile asupra solicitarilor de
obtinere a autorizatiei integrate de
mediu la sediul Agentiei pentru Protec-
tia Mediului Satu Mare, fax 0261-
733500, tel.026173603, e-mail
office@apmsm.anpm.ro in zilele de
luni joi intre orele 8-1630 si vineri intre
orele 8-14, timp de 30 de zile de la
aparitia anuntului
l Oros Granit SRL titular al proiec-
tului:”Atelier de prelucrare a pietrei-P”
anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre
APM Satu Mare in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra medi-
ului pentru proiectul mentionat, pro-
pus a fi amplasat in loc.Huta Certeze,
nr.282, comuna Certeze, jud.Satu
Mare. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B
in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30,
respectiv vineri intre orele 8-14, precum
si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/obser-
vatii la proiectele deciziei de incadrare
in termne de 5 zile de la data prezentu-
lui anunt
l Agentia pentru Protectia Mediului
Satu Mare anunta publicul interesat ca
PUD-Gradinita cu program prelungit
si afterschool, in municipiul Satu Mare,
strada Liviu Rebreanu, nr.19, judetul
Satu Mare, titular Asociatia Edu Well
Net, nu necesita evaluare de mediu, ur-
mand a fi supus procedurii de adoptare
fara aviz de mediu. Observatiile si co-
mentariile publicului interesat privind
decizia etapei de incadrare se trimit in
scris la Agentia pentru Protectia Medi-
ului Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500,
email office@apmsm.anpm.ro in zilele
de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre
orele 8-14, in termen de 10 zile calen-
daristice de la aparitia anuntului. De-
cizia motivata poate fi consultata la
urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU 

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, materi-
ale constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la fie-
care sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoa-
rele: balastru, pietriș, moloz, pământ
pentru grădină și gazon, lemne pen-
tru foc, mutări mobilier, orice, la ce-
rerea clientului. Seriozitate și
punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

l Vand gradina cu gard, str.Ca-
reiului, drum dalat, 975 mp. Telefon
0747645166
l Vând loc de casă în Comuna
Halmeu 28 ari, 1.200/arie Telefon
0746.752733

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand sobe cu plita pe lemne si
incazire centrala din Austria. Telefon
0751.585.517

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand porci 150-180 kg, nr tel.
0755.131.035, 0740.477.820

VÂNZĂRI AUTO

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

Caut persoană pentru
îngrijit două persoane
vârstnice (soţ, soţie) 
permanent. Telefon

0752-226917.

Angajez fata/ baiat
la spalatorie auto si
vulcanizator 
Tel: 0746.817.662

Vând rochie
mireasă, creaţie

2017, Ioana Călin
tel. 0742.832.693

SC UNIO SA 
Bulevardul Lucian Blaga 35, Satu Mare

Angajează
PRELUCRATORI PRIN AȘCHIERE

LACATUSI MECANICI
VOPSITORI INDUSTRIALI

ABSOLVENTI MINIM 8 CLASE PENTRU 
CALIFICARE

Telefon 0741249882.

ANUNŢ
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare,
organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă determinată a următoarelor pos-
turi temporar vacante.

1 post asistent medical Pr. (S) 
1 post asistent medical Pr. (SSD)
3 posturi asistenți medicali Pr. (PL)

Condiţii specifice postulurilor scose la
concurs:
Asistent medical principal (S)
diplomă de licenţă în specialitate 
certificat de grad principal;
5 ani vechime ca asistent medical
certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

Asistent medical principal (SSD)
diplomă de absolvire a învăţământului su-
perior de 3 ani în specialitate;
certificat de grad principal

5 ani vechime ca asistent medical
certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi

Asistent medical principal (PL)
diplomă de școală sanitară postliceală sau
echivalentă, sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare, conform
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
certificat de grad principal;
5 ani vechime ca asistent medical
certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi

Concursul se desfăşoară în pe-
rioada 05.02.2018 – 08.02.2018 la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă  Satu Mare,
str. Prahova, nr.1-3. 

Dosarele de înscriere se depun
zilnic între orele 12:00-14:00 până în data
de 26.01.2018 (inclusiv) la Serviciul
R.U.N.O.S. al unităţii. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretarul
comisiei de concurs la nr. de telefon,
0261.748317

SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 16.12.2013 a fost pu-
blicata Hotărârea nr. 1017/2013 privind modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bu-
nurilor, valorilor şi protecţia persoanelorarticolul 7 alineatul (1)
are următorul cuprins:

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social,
care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asi-
gure protecția acestora.Conform prevederilor legislative aflate în
vigoare, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a identifica
vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de expunere
la producerea unor incidente de securitate fizică. Totodată, ea tre-
buie să găsească și soluții în menținerea siguranței.

Analiza de risc se efectueaza de catre experti,inscrisi in RNERSF
si consta si se materializeaza prin documentatie intocmita in pro-
cesul standardizat de management al riscului.

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

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

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

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

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

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

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

Vând casă pe strada Reteza-
tului nr. 30. Curte comună.
Preţ 32.000 euro sau
schimb cu apartament. Te-
lefon 0740-227618. 

Vând televizor Sanyo. Preţ
200 lei. Informaţii la tel.
0770-493017.

Vând nisip, balast, pământ,
gunoi - la cel mai bun preţ
!!!!! Tel: 0758413923

Vând fân balotat. 5 lei/buc.
Telefon 0786.421.729

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
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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 san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita 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, jude-
ţul 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 constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in
parcul industial Vetis, Hala 4: 2661 mp si Hala
5: 2638 mp, la pretul de 478,413 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea
loc in data de 26.01.2017, la sediul lichidatoru-
lui din Satu Mare, str. C-tin. Brancoveanu,
nr.3/A, la ora 13.00.

Case si Apartamente
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 van-
zare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu
Mare , str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu
Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE
MAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea De-
cebal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul
Satu Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta
Blonda f.n. nr. top. 120/1 la suma de 35.300 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200
m, la pretul de 23.387 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 pre-
tul de 184.950 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în
cartea funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral
5262 la pretul de 42.520 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
35,350.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
10,528.00 lei
Masina stors continuu  13,139.00 lei
Butoaie cu batatoare   15,491.00 lei
Masina de stors intins Rizzi  17,955.00 lei
Masina de prelucrat piei  15,421.00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504 10.000 lei.
Plotter Liyu sc1061e 200 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Man 8163 9.871 lei.
Semiremorca Kogel s 9.451 lei.
Man TGA 18.410 13.206 lei.
Semiremorca Krone  13.000 lei.
Remorca Thule D9      3.351 lei.
Remorca Thule A5      7.428 lei.
Mercedes B14L/9      9.871 lei.
Man 8163                    2.000 lei.
Iveco Daily                 11.552 lei.
Man TGA 18.513 30.951 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 COSTELLO STYLE SRL
Stoc de marfa ce consta in costume
barbati/dama
Sacouri, scurte, pantaloni, paltoane, la pretul de
16.267 lei.

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

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

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 1.000

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

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

SC CLARION PROD SRL
Peugeot boxer 5366 lei.
WV Bora         5031 lei.
Diverse masini de cusut.
Diverse stocuri de marfa (costume).

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de
transport

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

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

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

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

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

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

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

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
- 1 buc. generator de aburi;
- 1 buc. masa de calcat cu evaporare;
- 1 buc. masina de tricotat IBOM;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL CNCA;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL DSTR;
- 1 buc. masina de cusut nasturi CSEPEL;
- 1 buc. masina de cusut nasturi DURKOPF;
- 1 buc. masina de cusut garnituri;
- 1 buc. masina de cusut butoniere JUKI;
- 6 buc. masini de cusut gulere KETT;
- 6 buc. masini de cusut liniar;
- 1 buc. masini de cusut butoni PFAFF;
- 1 buc. masina de cusut butoniere RECE;
- 6 buc. masini de surfilat TRIPLOK;
- 1 buc. compresor NECO cu piston;
- 1 buc. lampa Lupa cu suport;
- 1 buc. dozator apa birou;
- 1 buc. scara 4 trepte;
- 2 buc. dulap;
- 1 buc. masa de birou
- 1 buc. masa de birou;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. xerox WORK CENTRE;
- 1 buc. masina de gaurit;
- 1 buc. telefon NOKIA C3-00;
- 1 buc. telefon NOKIA E5-00;

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  4,221. lei

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   23.894,15 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 mijloace de transport.

SC WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI 3 . 5 6 8
lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0
DTI 2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC
ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC. LOCA-
TERM S.A. 09:00, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 09:30, SC AGROSERV S.A
10.00, SC C&V LOREMAR SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC MI-
DICONS SRL 11:30, SC AG DUPLEX
SRL 12:00, SC DOMARIS COM SRL
12.30, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC
DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELE-
GANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la van-
zare prin licitatie publica bunurile debitoarei:
Autotractor marca Volvo 3 bucati, Semire-
morca Krone 1 bucata la cel mai bun prêt oferit,
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 1.521.780 lei, loc. Carei, DN 19 –
Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va
avea loc la sediul ales al administratorului judi-
ciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator  judiciar a  debitoarei SC BIZMANN
SRL  numită prin sentinţa civilă nr. 648/F din
data de 01.10/2015, pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare Secția a II – a Civilă, de Con-
tencios Administrativ și Fiscal, în dosarul
7965/83/2012, scoate la vanzare prin negociere
directa bunurile apatinand debitoarei ce consta
in autoutilitare, autocamion, stoc de marfa, mij-
loace fixe si obiecte de inventar, (usi, mobilier,
rafturi, freze, stante) la cel mai mare pret oferit.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator judiciar a S.C. DOMARIS COM
S.R.L. numită prin  incheierea  nr.
1190/2012/F din data de 26.06.2012
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia
A-II-A Civila, de Contencios Administrativ si
fiscal în dosarul 5665/83/2012, scoate la van-
zare prin licitatie publica apartament, in casa de
locuit , situata în Satu Mare , str.G.Baritiu ,
nr.127/B , parter, la pretul de 20.160 Euro, lic-
itatia se va tine in fiecare zi de vineri la sediul
lichidatorului judiciar de pe str. C-tin, Branco-
veanu, nr.3/A, Satu Mare, la ora 12.30.

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei AGROSERV SA, conform Sentinței co-
merciale nr. 1984/F din data de 09.11.2011,
pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ, în do-
sarul  4670/83/2009, scoate la vanzare prin li-
citatiee publica, la cel mai bun pret oferit:
apartament situat pe str. Lucian Blaga, nr.218,
cu suprafata de 27.71mp, investitii ce consta in
constructii speciale amplasate pe str. L. Blaga,
nr.218, 250, 347, (platforma asfaltata, plat-
forma betonata cu alei si trotuare, imprejmuire
gard, instalatie alimentare cu gaze naturale, put
forat, etc). Licitatia se va tine in fiecare zi de vi-
neri la sediul ales al lichidatorului judiciar de
pe str. C-tin, Brancoveanu, nr.3/A, Satu Mare,
la ora 10:00.

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC VIRAG TREND ARUHAZ 2013
SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pro-
nunţată 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 (orna-
mente florale) la pretul de 10.944 Euro.

Pentru informaţii suplimentare
cei interesaţi se pot adresa lichidatorului judi-
ciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Constan-
tin 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 expri-
mate nu conţin TVA.

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

case, apartamente,terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0744601144 sau 0749212108

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 384.419 lei. Casa este structurata astfel: sub-
sol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, ca-
mara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol,
logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza
cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea aces-
tor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam.
207, jud. Satu Mare la data de 18.01.2018, ora 12:00.
In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la ter-
menul din 18.01.2018, licitatia va continua in acelasi
loc si la aceeasi ora in zilele de 25.01.2018, 01.02.2018
si 08.02.2018 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 sau 0361.428.128.

Subscrisa, SC SAMCAR SA, societate în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea  Satu Mare, str. Şoi-
moşeni,   nr. 32, judeţul  Satu Mare, CUI 643103,   număr de
înregistrare în registrul comerţului   J30/35/1991, prin lichi-
dator judiciar EURO INSOLV SPRL, având sediul în Satu
Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, cu sediul procesual ales în
Satu Mare, str. Constantin Brâncoveanu nr. 3/a, numită  prin
sentinţa civilă nr. 1269/F/12.09.2013 pronunţată de Tri-
bunalul Satu Mare Secţia Comercială şi Contencios Adminis-
trativ în dosarul  nr. 13904/83/2010, 

Ca urmare a lichidării SC Samcar S.A., prin prezenta invităm
toți acționarii acestei societăți la sediul procesual ales al lichida-
torului judiciar mai sus menționat în vederea încasării valorii
acțiunilor deținute în parte de fiecare acționar.

Acționari cu 40 actiuni deținute = 8 lei venit net distribuit.
Mai multe informatii la nr. tel. +40361809460

SC SAMCAR S.A. prin Lichidator judiciar – EURO IN-
SOLV SPRL prin ec. Vasile Sorin IANCU
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Case:
Casa in sc=245 mp si teren in
suprafata de 2.500 mp, sat Cehal, str.
Principala, nr. 94 – 30.000 euro 

Apartamente:
Apartament cu 1 camera ( posibil
spatiu comercial, salon, cabinet,
etc), parter, b-dul. Transilvania, bloc
3, su = 33,84 mp, sc = 42 mp, bloc re-
abilitat termic. Apartamentul se vinde
complet utilat, iar in pret este inclus si
o boxa in suprafata de 3,5 mp - 37.000
euro
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 – 38.767,65 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in
comuna Poiana Lacului, sat Samara,
jud. Arges – 15.400 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat
in comuna Sapata, jud. Arges – 6.192
euro
Teren extravilan, 11.500 mp, situat
în loc. Botiz – 5.500 euro. 

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M
(“Hotel Mureș”), situat în loc. Gheo-
rgheni, 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
Fermă agricolă, situată în sat Re-
sighea, nr. 231, jud. Satu Mare,
compusă din atelier mecanic, baracă
închisă, gheretă portar, grup social,
baracă deschisă ( neîntăbulate ) +
teren intravilan în suprafață de 11.168
mp + utilaje agricole – 17.015,20
euro
Moară de cereale P+E în suprafață de
360,50 mp, șopron depozit în
suprafață de 220 mp, baracă închisă în
suprafață de 14 mp, înscrise în CF
100634 Gherta Mica, având nr.
3658/5 C1 + bunuri mobile – 30.695
euro
Teren intravilan în suprafață de
5.300 mp, situat  în loc. Mărtinești,
str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu
Mare, înscris în CF 101574 având nr.
top 760/9 + Construcție
zootehnică ( extratabulară ), alături
de anexă gospodărească ( tabulară ) și
șopron deschis ( extratabular ) +
Teren intravilan în suprafață de
4.300 mp, situate în loc. Mărtinești,
str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu
Mare, înscrise în CF 101228, având
nr. top 760/10/B și 760/10/B-C –
146.700 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Pal-
tinis, nr. 12, ap. 2, compus din spatii
comerciale, de productie si depozi-
tare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un
total de 1.150 mp - 214.795 euro
Ferma zootehnica, situata in sat De-
cebal F.N., jud. Satu Mare, compusa
din grajd de animale, SU 1.400mp,
constructie cu destinatie administra-
tiva, productiva si depozitare P+E,
SU 144mp + teren extravilan 21.500
mp – 147.483,50 euro
Spatiu comercial si socio-adminis-
trativ 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, în suprafață de 2.301 mp +
hale de producție (fost abator) și
clădire de birouri, în suprafață
construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud.
Satu Mare + transformator-  51.794
euro
Activ imobiliar format din centru
de prelucrare plante medicale,
463,89 mp + teren 8.011 mp ( pro-
prietatea Statului Roman, in folosinta
), situate in loc. Micula, str. Garii,
F.N. jud. Satu Mare - 54.640 euro 
Constructie cu destinatie produc-
tiv-administrativa, avand suprafata
construita de 274,27 mp + teren in-
travilan in suprafata de 1.293 mp., sit-
uate in loc. Carei, str. Campului, nr.
54, jud. Satu Mare - 33.000 euro 
Spatiu de productie croitorie si lo-
cuinta de serviciu, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
Imobil commercial si socio admini-
strativ, P+M, 150 mp, loc. Cidreag,
str. Principala, nr. 187 – 10.500 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 im-
obile urmează să se supună regle-
mentărilor 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 pro-
prie 13.900 kg, putere motor 338kw,
an fabricatie 1998, motorina, rulaj es-
timate 1.200.000 km – 5.395 euro +
TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa
proprie 3.400kg – 1.604 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 -
6.000 euro + TVA, posibilități de
rată

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fab-
ricatie, 1995 – 2.595 euro + TVA
Autoturism Renault Twingo, CJ-
04-USI, caroseria berlină cu hayon, 2
+ 1 uși, an fabricație 1998, nr. identi-
ficare 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. – 2.500 lei, TVA inclus.
Autoturism Renault Laguna, nr. de
identificare, ABRE1U1G15I87X2,
an fabricație 1994, culoare indigo, nr.
de înmatriculare SJ03ZGW, avariat –
712 lei + TVA
Diverse:

Amestecător cu paleți, an de
fabricație 2008, capacitatea 3 mc -
22.486,40 euro, TVA inclus
Bunuri mobile ( stoc de marfa) pro-
prietatea Spencer SRL – 5.009 euro
+ TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje
pentru confectii, auto ) proprietatea
Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) pro-
prietatea Vero SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa
de kinetoterapie, diverse ) propri-
etatea 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 ter-
mopane – masini debitat, gaurit,
freze, stoc marfa, etc ) proprietatea
Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje con-
structii ) proprietatea Euro Berinde
Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Domik & Sebastian SRL
Bunuri mobile ( agricole ) propri-
etatea Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator )
proprietatea Alessy Hidro Construct
SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii
) proprietatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje con-
structii, schele, etc ) proprietatea
Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator,
cantar cu platforma, flamfotometru
) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de trans-
port, camioane, auto, utilaje de
constructii, obiecte de inventar
) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală
termică, mașină de ambalat, dospi-
tor și cuptor ) proprietatea Conti
Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole,
bovine ) proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea
Bonea Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje pro-
ductie mobila ) proprietatea George
GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa
) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje cu-
ratatorie, obiecte de inventar ) pro-
prietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de ma-
terii prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek In-
vestment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croito-
rie ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje pro-
ductie ) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse,
auto, echipamente )proprietatea Vin-
dex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole
) proprietatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de construc-
tii, 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/ fier vechi
) proprietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje
constructii ) proprietatea Termo Con-
struct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții)
proprietatea Termo Market Group
SRL-D

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

URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL 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 deb-
itorilor de mai jos. Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

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. 

3) SC NOVALINE MODA SRL, CUI 30312527
a) Stoc de marfă (costume , țesături, etc.) – 4.723 lei. Se vând în bloc sau indi-
vidual.  
În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

4)  SC ART PROJECTS 2013 SRL, CUI 32138428
a) Set mobilier Mahon – 4890 lei.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 14.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de preved-
erile Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul.
Informații suplimentare– tel. 0786199011. 

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în registrul for-
melor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail
office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,
judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în
calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in
bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.306,19 lei, lada frigorifica
1 buc, 717,10 lei, bazin peste,  1.483,22 lei, notebook, 1.142,61 lei, alarma , 1
buc, 1.354,76 lei, autoutilitara mercedes (2004),   15.956,67 lei,  autoutilitara
mercedes  (2001)  1.197,58 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite-
stoc de marfă în  valoare de 1.430,82 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en fail-
lite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 10.928,2 lei+ TVA : curele trans-
misie Contitech, curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele
transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment,
in bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă
de 23.241,81 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu,
banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 117.944 lei.
În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului judiciar
din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Condițiile de participare, regulamentul de vânzare va fi achiziționat de la
lichidatorul judiciar.  
SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT va-
loarea de piată 206.438 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 26.01.2018, ora 11:00   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49,
judeţul Satu Mare. 
SC. TOTAL PROD SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
-bun imobil, hală producție în valoare de piată 155.636,36 lei și bunuri mobile,
echipamente tehnologice cu o valoare de piață de 22.136,36 lei.
- Licitația publică va avea loc  în data de 26.01.2018, ora 10:00 la sediul ales
al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49,
judeţul Satu Mare.
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă
de 3.842,97 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 02.02.2018, ora 13:00   la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul
Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7,
(deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala
termica, termopane, Pret 57.000 euro .



15/ Vineri, 19 ianuarie 2018 Programe TV Gazeta de Nord-Vest 

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Incearca sa fii impartial in judecatile
tale de valoare, pentru ca treci printr-o
situatie in care chiar nu ai voie sa tii
partea nimanui si nici sa ai propriile
tale preferinte.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Ar fi bine sa fii mai atent la energiile pe
care le lasi sa se manifeste in voie, pentru
ca ai tendinta de a fi agresiv cu cine nu
trebuie.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Se apropie un eveniment care iti inspira
o oarecare teama sau neincredere, incat
ai dori sa se amane cumva.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Uneori, legea intervine in treburile tale
in cel mai agresiv mod, cu reguli severe
ce se cer respectate fara a te opune. La
fel trebuie sa faci si azi, cand dai piept
cu un ordin de sus ce are la baza legi care
nu pot fi contestate, deci tot ce poti sa
faci e sa te supui.

LEU (23 iulie – 22 august)
Totul se invata, inclusiv comunicarea si
relationarea cu cei din jur. Azi primesti
o lectie buna despre amabilitate, despre
politete, despre cum sa te comporti
ireprosabil.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Cariera ta cunoaste un moment de varf
care merita sarbatorit alaturi de cei care
au contribuit si ei la acest succes. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Afacerile tale trec printr-un punct
sensibil, cand chiar tu ai putea comite o
infractiune cu speranta ca nu va lasa
urme.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Esti la un final de drum si simti ca nu
mai e nimic de facut si nimic de zis,
consideri ca e momentul potrivit sa iei
o pauza totala, sa nu te mai gandesti la
nimic si sa lasi totul sa alunece in uitare.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Hai, implica-te mai mult, depune
pasiune in ceea ce ai de facut, pentru ca
succesul acestei zile depinde numai de
felul in care participi si tu la actiunile
ivite.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Sunt multi care ar vrea sa-ti tina
companie si sa-ti ridice moralul, dar tu
te refugiezi intr-o zona sumbra care
nu-ti face bine.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Esti pregatit sa investesti o mare suma
de bani in confortul domestic, poate
pentru a renova locuinta sau a o
redecora sau pentru a schimba un
obiect casnic defect.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Fii cu mare bagare de seama la
bugetul propriu, pentru ca azi
trece un mare pericol prin calea ta.
Numai prudenta ta caracteristica
te poate tine departe de
eventualele urmari nedorite, ca
atare rezista oricarei ispite care-ti
face cu ochiul.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Viata asa
cum e ep24
07:30 – Stiri
08:00 – Ora adevarului
09:00 – Program pentru copii:
Aleea Cristale Sighn ep3
09:30 – La vârsta noastră...
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Music News
11:30 – Box Office
12:00 – Muzică de petrecere
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Muzică de petrecere

17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:00 – Muzică de petrecere
20:00 – Stiri
20.45 – Incursiune in cotidian
22.00 – Oameni si Fapte (R)
23:00 – Stiri
23:30 – Muzică de petrecere
00:00 – Box Office 
00:30 – Music News
01:00 – Film – Strazile indura-
rii
03:00 – Incursiune in cotidian
04:15 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

20: 30 -
Pirates of the Caribbean:

At World's End
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

Teleshopping 10:00 Perfect imper-
fect - Partea I 11:00 Perfect imper-
fect - Partea a II-a 11:45
Teleshopping 12:00 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, de-
cizii, efecte - Cele două state
coreene 22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ştiri 23:55 La bani
mărunţi 

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 Pirates of the Caribbean:
At World's End  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)

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 21:15 Aici eu
sunt vedeta! 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 Acces direct (R) 06:00  Ob-
servator

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

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

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 AP Tes-
tul 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 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)

07:45 12 Familia
Fang   09:30 12
Pact matrimo-
nial   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 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 Fa-
milia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa 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: Kl-
itschko 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: Campi-
onatul European

UEFA U-17, la  Croaţia 09:30 Ci-
clism: 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 Fot-
bal: Campionatul European femi-
nin 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 Ci-
clism: Turul Italiei

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00
Obiectiv 14:00 Esențial 16:00 100
de minute 18:00 La Ordinea Zilei
20:00 Subiectiv 21:00  Exces de

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 Re-

alitatea 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 Acade-
mia 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 de-

pozitelor - Canada - Frate, unde-i
depozitul meu? 08:35 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 09:00 Cum se fabrică di-
verse 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 lu-
cruri? 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 Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod 4
02:40 Deschizătorii de drumuri -
Botezul focului 03:30 Mistere de-
scifrate - A fost găsită Cursa 370?
04:20 Maşini pe alese - Willys
Jeep – SUA 05:10 Cum se
fabrică?  
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Avion cu motor du-mă
și pe mine-n...UE

Dacă până acuma eram
obișnuiți ca  migranții care tranzi-
tează  România și mai apoi trec  în
Ungaria să fie ascunși în tot felul
de vehicule sau să o facă chiar pe
jos, ei bine traficanții de persoane
au trecut la un alt nivel și se folo-
sesc, mai nou, de avioane.  Așa se
face că autoritățile maghiare din
județul vecin Szabolcs-Szatmár-
Bereg au găsit un avion înmatricu-
lat în Ucraina abandonat pe un
câmp agricol din localitatea Kál-
lósemjén. Polițiștii suspectează că
avionul a fost folosit de traficanții
de persoane. Mai concret, un avion
de tipul Antonov An-2 înmatric-

ulat în Ucraina a fost găsit abando-
nat pe un câmp agricol din locali-
tatea Kállósemjén, din județul
Szabolcs-Szatmár-Bereg, la 84 de
km distanță de municipul Satu
Mare. În urma cercetărilor, oa-
menii legii au reținut 11 persoane,
migranți din Afganistan și Viet-
nam, care au fost duși în detenție.
Una dintre persoane a aplicat pen-
tru azil, spun polițiștii
maghiari.Autoritățile au suspici-
unea că aeronava a fost utilizată de
traficanții de persoane pentru a in-
troduce ilegal migranți în țară iar
o anchetă a fost deschisă în acest
caz.

Complex Orhidea Negreşti-Oaş Str. Pieţei

Relaţii la 0758073468 
sau 0751629647

Email: orhidea@gmail.com

-25 de spaţii comer-
ciale de închiriat cu
suprafeţe între 25-40
mp 
-1 spaţiu pentru
cafenea cu suprafaţa
de 80mp 

La parter se găsesc
magazinele Pepco,

Profi şi Piaţa
Agroalimentară din

Negreşti-Oaş

Proiecte unul și unul la Moftin
pentru anul 2018
Și în acest an, în comuna

Moftin, vor fi realizate
proiecte unul și unul. Primarul

comunei, Gheorghe David, a
dezvăluit câteva dintre planurile pe
care le are în vedere pentru anul
2018. 

”Sper că anul 2018 va fi un
an cel puțin la fel de bun ca și 2017
care, pentru noi, ca și comună, a fost
un an relativ bun. Am reușit să
terminăm câteva investiții mari, mă
refer la asfaltări, mă refer la drumurile
agricole, în același timp am reușit să
depunem două cereri de finanțare,
chiar trei, pentru proiecte noi, atât cu
finanțare europeană, cât și cu finanțare
națională. Ne pregătim să depunem
un nou proiect, la început de an, tot
prin finanțare europeană. Sperăm că
în 2018, măcar o parte dintre
proiectele depuse în 2017 să le și
putem implementa. Vreau să informez
cetățenii că suntem în grafic cu acele
proiecte și acele strategii pe care le-am
discutat la început de mandat, și sper
că până ce vom închide acest mandat
să le putem termina”, a declarat pri-
marul comunei Moftin, Gheorghe
David. 

Acesta a mai adăugat că, de
sărbătorile de iarnă, locuitorii comunei
au avut un disconfort cauzat de in-
cendiul de la sonda din Moftinu Mare,
dar că el s-a interesat îndeaproape de
tot ceea ce s-a întâmplat acolo. 

”Sunt unele lucruri care nu
depinde de noi, de autoritățile locale.
Însă oamenii au văzut că am fost, nu
zilnic, ci pe ore, prezenți, atât eu, cât și
viceprimarul, la toate aceste eveni-
mente, și am monitorizat împreună cu
toți factorii implicați, despre ceea ce se
întâmplă, ca să putem și noi să-i
asigurăm pe oameni că nu există
niciun pericol, atât pentru ei, ca per-
soane, cât și pentru proprietățile lor”, a

mai precizat primarul. În ceea ce
privește eventualele despăgubiri pen-
tru disconfortul creat, edilul șef a pre-
cizat că acestea vor fi cerute doar dacă
va fi cazul. 

”Primăria Moftin va cere
despăgubiri doar la o eventuală acțiune
în instanță în eventualitatea în care
Primăria și Consiliul Local nu vor
reuși să rezolve problema amiabil. Și
mă refer la acel sector de drumuri agri-
cole care au avut de suferit în urma
intervenției la incendiul de la sonda de
la Moftinu Mare, drumuri care au fost
realizate printr-un proiect european, și
care trebuie aduse la starea lor inițială”,
a mai spus primarul Gheorghe David. 

ANGAJĂM 
AGENT PAZĂ 

ÎN SATU MARE

Cerinţe: atestat profesional, fără antecedente
penale, apt medical. 
Relaţii la telefon 0742731151. 

EROUL care a salvat viața unei tinere
Despre tânărul Romeo Kulc-

sar, de 23 ani, din Tășnad, se poate spune
cu adevărat că este un erou adevărat. Este
cel care, fără niciun interes la mijloc, a sal-
vat viața unei tinere, Marcuș Anett, de 24
de ani, din Chereușa! Toată această
poveste a fost făcută publică, pe contul său
de Facebook, de Cristi Irimuș, pe care noi
o redăm integral cititorilor Gazetei de
Nord-Vest.

”Anett a avut din păcate o
ciroză hepatică autoimună, mai exact a
moștenit o celulă moartă la ficat… Romeo
fiind într-o vizită pe-acasă, din Danemarca
(locul unde acesta era la muncă), a auzit de
cazul Anettei și i-a sărit imediat în ajutor!
Neștiind dacă grupele sanguine se
potrivesc sau nu! PUR ȘI SIMPLU I-A
SPUS CA ÎI DONEAZĂ EL! Și-au
avut noroc! Din noiembrie “colindă” spi-
talele ca să le coincidă toate probele… A
fost totul in regulă!

Așa că  miercuri, 17.01.2018
ziua cea mare a sosit! După o operație de
8 ore, la Spitalul Fundeni din București,

Romeo i-a donat Anettei o bucățică din
ficatul lui! Operația a reușit, iar cei doi
sunt bine!

Au dorit să vă mulțumească
tuturor pentru susținere și ajutor!

Gestul lui Romeo este unul
ieșit din comun în zilele noastre… Vre-
muri în care marea noastră majoritate se
gândește numai la persoana lui, Romeo
și-a donat din ficat, ATENȚIE 100%
GRATIS ȘI 100% VOLUNTAR!!!
Ce spuneți oameni buni??? Ăsta DA gest
de omenie!!!

Romeo, eu sincer nu am cu-
vinte… îți spun doar atât… Ești un OM
DE MARE CARACTER, care merită
de două ori “JOS PĂLĂRIA”! De la
mine o ai și de zece! Ți-ai riscat viața pen-
tru a salva o altă viață…”, a scris Cristi
Irimuș.

Subscriem și noi și apreciem
gestul incredibil făcut de Romeo pentru
a o salva pe Anett. Merită toate aprecierile
noastre și un LIKE pe Facebook este
mult prea puțin pentru ceea ce a făcut
EROUL nostru.
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