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Au obligaţia să deschidă şi
să utilizeze cel puţin un cont de TVA
contribuabilii înregistraţi în scopuri de
TVA pentru încasare şi plată, potrivit
art. 316 din Codul Fiscal, şi instituţiile
publice înregistrate în scopuri de TVA
pentru încasare, potrivit art. 316 din
Codul Fiscal, care, începând cu data de
1 ianuarie 2018, înregistrează restanţe
la plata TVA conform art. 157 din
Codul de Procedură Fiscală,
neachitate în termen de 60 de zile
lucrătoare de la scadenţă,  în cuantum
mai mare de 15.000 de lei în cazul
contribuabililor mari, 10.000 de lei în
cazul contribuabililor mijlocii, 5.000
de lei pentru restul contribuabililor,
începând cu data de 1 a celei de a doua
luni următoare celei în care s-a împlinit
termenul de 60 de zile lucrătoare de la
scadenţă. Fac excepţie contribuabilii

pentru care este suspendată executarea
silită a restanţelor la plata TVA, în
condiţiile art. 235 din Codul de
Procedura Fiscală. În acest sens, vă
recomandăm să verificaţi permanent
situaţia dumneavoastră fiscală, fie
utilizând Spaţiul Privat Virtual, fie prin
prezentarea la sediul ANAF, în
vederea preîntâmpinării
neconcordanţelor sau, după caz,
remedierii acestora în timp util pentru
a evita încadrarea din oficiu la aplicarea
mecanismului de plată defalcată a
TVA. În situaţia în care în termen de
60 de zile lucrătoare de la scadenţă nu
achitaţi obligaţiile fiscale restante
reprezentând TVA, începând cu data
de 1 a celei de a doua luni următoare
celei în care s-a împlinit acest termen,
veţi fi înscrişi în Registrul persoanelor
care aplică plata defalcată a TVA.

De la 1 ianuarie se aplică mecanismul
privind plata defalcată a TVA

Am intrat în
Postul Paștelui



Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Marţi, 20 februarie 2018 

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 20 februarie 2018
ziua 51 a anului

Soarele răsare la 7 și 15 minute,
apune la 17 și 26 minute.

1932 - A apărut, la București,
România literară. Gazetă de
critică și informație literară,
artistică și culturală, sub
direcția lui Liviu Rebreanu
(până în ianuarie 1934).

„Fii în formă pentru
următoarea ta aniversare!”
(Din cartea Ikigai)

Invidia este un păcat...

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. Leon, Ep.
Cataniei; Sf. Agaton, Ep.
Romei; Sf. Cuv. Visarion
(Canonul cel Mare, partea a II-
a) (Zi aliturgică) (Numai seara,
pâine şi apă)
Greco- catolic - Sf. ep. Leon
al Cataniei.
Romano - catolic - Sf. Eleft-
erie, ep.
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Din cauza Invidiei,
foarte mulţi pseudointelectu-
ali, care au fost depistaţi de oa-
menii de bună credinţă, au
pierdut în afaceri, în politică
sau şi-au pierdut încrederea în
faţa prietenilor, care de multe
ori este mai valoroasă decât
toţi banii. Nu ştiu cum se face,
dar aceşti oameni, în care
mocneşte microbul arzător al
invidiei, mai devreme sau mai
târziu au căzut pe „locul doi”
în faţa oamenilor, pentru că le-
a mers „vestea” în comunităţile
din care fac parte, deoarece ei
sunt ca „neghina în lanul de
grâu”. Invidioşii de multe ori se

autodiscreditează  în faţa unor
semeni de-ai lor şi se întâlnesc
cu „sancţionarea” din prover-
bul:”Cine sapă groapa altuia,
cade singur în ea”. Invidia a
cuprins cu „tentaculele” ei lipi-
cioase toate sferele vieţii so-
ciale şi uneori face ravagii în
detrimentul societăţii, a
firmelor, a familiilor şi, de-
sigur, a relaţiilor interperson-
ale. Din nefericire, sunt tot
mai puţini „luptători”, care să
o identifice  „încă din faşă” şi
să o stârpească din sufletele
celor care slujesc mai mult
„Împărăţia Întunericului”.

Invidia trăieşte în
creierul unor oameni ca un fel
de parazit foarte greu de stâr-
pit şi alungat în Ţara
Ignoranţei. Din cauza Invidiei,
pe care o personific în acest
text, au murit şi-au suferit
atâţia oameni de valoare, care
s-au pierdut pe calea vieţii.
Teologii spun că „Invidia este
un păcat” alimentată de suspi-
ciune şi nesiguranţă. Impor-
tant este să avem puterea de a
identifica la timp această
meteahnă, care „trăieşte” în su-
fletele oamenilor. Putem găsi
soluţiile necesare pentru con-
tracararea ei în vederea resta-

bilirii relaţiilor interumane
sănătoase şi cu „minte în cap”.

Invidia este de multe
ori invizibilă. Ea nu se
manifestă în mod vădit. Vic-
timele sunt surprinse în mo-
mentul când aceasta atacă
din culisele vieţii. Pentru a-şi
atinge scopurile meschine,
pentru a-şi ascunde
neputinţa în faţa semenilor,
Invidia subestimează
personalităţile umane care au
ajuns la o anumită
performanţă într-un dome-
niu sau altul, sau încearcă să
inventeze tot felul de „vorbe
de ocară” menite să discred-
iteze realizările semenilor.
Cele mai dureroase atacuri
ale Invidiei sunt cele îndrep-
tate împotriva: fraţilor,
cumnaţilor, surorilor, priete-
nilor din copilărie, colegilor
de muncă, părinţilor etc.

Există situaţii în care
Invidia atacă un posibil con-
curent, fie el politic sau eco-
nomic, deşi acesta îşi vede
liniştit de viaţa lui, pentru a-
şi atinge scopurile personale,
pentru poziţia de lider, dar şi
pentru a fi apreciat de către
„vârfurile” din comunitatea
unde trăieşte sau în familie.

Invidia este rezultatul unei
pregătiri şcolare precare,
necredinţei, leneviei, prostiei
şi inculturii. Orgoliul şi „cine
mi-s eu!” sunt cauzele orbirii
intelectuale a semenilor
noştri iubitori de invidii.
Aceştia nu trebuie să caute
alinarea în braţele Invidiei. Ei
trebuie să-şi cunoască propri-
ile lor forţe interioare,
calităţile şi aspiraţiile lor în
această viaţă. În acest fel, prin
muncă, ambiţie, perseverenţă
şi cumpătare vor putea ajunge
să realizeze „ceva durabil” în
viaţă, dar FĂRĂ INVIDIE!
În aceasta constă vindecarea
semenilor noştri, care s-au
„împrietenit”, poate fără să-şi
dea seama, cu Invidia. După
primele realizări personale,
zâmbetul şi buna dispoziţie
vor reveni pe feţele lor, iar In-
vidia va fi alungată din suflet
pentru totdeauna. Norii negri
ai Invidiei se vor dispersa pe
negândite, de parcă ar fi fost
un coşmar petrecut într-una
din nopţile nefaste ale vieţii.
Un autor anonim ne
avertizează: „ Atenţie! Pe
afară circulă o boală urâtă
numită Răutate. Ea e cauzată
de virusul numit Invidie!”.

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.

MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ
"AŞ VREA"
Vă invităm, stimaţi telespecta-

tori  de  pretutindeni ,  să
urmăriţi  în această seară ,
de  la  ora  20.45,  emisi -
unea MU Z I C Ă Ş I
V O I E ,  cu totul  ş i  cu
totul specială ,  prin inter-
me diul  căreia  M I R E L A
A DR IA NA IF T ENE din
L ipău,  î ş i  va  lansa  a lbu-
mul  de  muzică  populară
şi  uşoară  intitulat  A Ş
V R E A . R ea l izator :  Du-
mitru Ţimerman.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Petofi Sandor 4/A 
Tel./fax 0361-407733
email : gazeta_nv@yahoo.com



3/ Marţi, 20 februarie 2018 Reportaj Gazeta de Nord-Vest 

De unde vine denumirea oraşului Tăşnad

Etimologia denumirii
orașului Tășnad (Tasnád, în
maghiară, respectiv Tresten-

burg, în germană) este destul de
nuanțată și chiar controversată, în-
trucât nu s-au găsit documente ofi-
ciale care să se pronunțe
consecvent în acest sens. 

Vom porni, astfel, de la
formele de atestare a toponimului în
izvoarele medievale, de la prima lui
apariție până în timpurile moderne.
Aceste forme le întâlnim adunate în
amplul studiu al istoricului bănățean
Coriolan Suciu. Cronologic,
regăsim înregistrate formele: posses-
sio Tasnad (1246), Tasnad (1279),
Villa Thasnad (1286), Thusnad
(1299), Oppidum Thasnad (1456),
Taschnath (1600), Taschnad
(1753), Tosnad/ Tesnadus/ Tressen-
berg / Tressenburg (1808), Tasnad
(1854), Tășnad (1929). Privite cu
atenție, aceste forme ale toponimu-
lui, în latină, maghiară, germană și
română, indică o stabilitate evidentă.

Trebuie luate în consider-
are și cele două forme germane din
1808, Tressenberg și Tressenburg,
pentru același toponim. Aceste
forme, complet diferite de cea
maghiară, sunt compuse din doi ter-
meni: în primul caz tressen + berg,
ultimul cuvânt însemnând „deal,
colină”; în al doilea caz tressen +
burg, acesta din urmă cu înțelesul de
„târg”. Este limpede că acești
compuși au apărut pe terenul limbii
germane. Rămâne de lămurit cuvân-
tul comun celor două forme lexicale,
„Tresse”, cu pluralul „tressen”, care
înseamnă tresă/ plete, precum și
„trestie”.

Informațiile detaliate și
cele mai plauzibile faţă de denu-
mirea Tăşnadului le regăsim în
scrierile istoricilor maghiari Petri
Mór (n. la Sărăuad) și György
Györffy (n. la Suceag). Astfel, is-
toricul Petri Mor, referindu-se la to-
ponimul Tăşnad, în lucrarea sa,
încearcă să-l explice şi să-l argu-
menteze, într-o primă variantă,

pornind de la realităţile geografice
ale locului, respectiv de la arealele
umede din lunca Cehalului unde
trestia (nád, în maghiară) creşte
dezinvoltă în cuvetele acoperite de
ape în perioadele ploioase formând
adevărate lacuri (tó, în aceeaşi
limbă). Rezultă astfel un cuvânt
compus, Tó-snád, semnificând lacul
cu trestie, topic atribuit de localnici
zonei din partea sud-estică a
localităţii unde o astfel de
formaţiune hidrografică şi
biogeografică ar fi existat în vre-
murile de demult. Iar prin extrapo-
lare, el a fost atribuit şi aşezării
edificate pe malurile acestuia.

O altă opinie susţinută de
acelaşi autor, de altfel cea mai
plauzibilă, face trimitere la o adno-
tare a notarului Anonimus, al
regelui Bela al III-lea, care
menţionează în Gesta Hungarorum
că regele Arpad a trimis în zonă o
ceată de călăreţi condusă de Tas
(Thosu), ce şi-a stabilit tabăra lângă
un lac cu trestie. Astfel a apărut sin-
tagma Tasnadja, denumirea plantei
fiind asociată de această dată cu nu-
mele conducătorului de oaste şi
semnificând „trestia lui Tas”, antro-
ponim laic maghiar foarte vechi, de
origine turcă, desemnând „piatră”;
de aceea, dacă pornim de la datele is-
torice, la cucerirea regiunii și
așezarea unei populații în zonă,
cunoaștem că exista deja aici o
populație românească, cu ducele lor,
după cum reiese din spusele lui
Anonymus. Prin urmare, așezarea
rurală (possesio, oppidum sau villa)
avea deja în primele documente și un
nume românesc, probabil Trestia sau
Lacul cu trestii.  Ca în multe alte
cazuri, nou-veniții, maghiari, au
tradus, ca seniori, în limba lor to-
ponimul românesc ce a continuat să
circule, în vorbirea lor cotidiană, sec-
ole în șir. În secolul al XVIII-lea,
domeniul Tășnadului, intrând în
posesia contelui careian Károlyi
Antal, se transformă într-unul dintre
centrele de colonizare a șvabilor,
ajunși din localități învecinate.
Oaspeții germani au preluat topon-
imul maghiar cu autoritatea lui

venită din stăpânirea proprietarului,
dar nu au ignorat nici toponimul
românesc, fără să-i înțeleagă bine
sensul, formând astfel unul propriu,
Tressenburg, dar și Tressenberg.
Problema existenței unei alte forme
a toponimului în română, alături de
cea maghiară/ germană și a vechimii
lor rămâne deschisă.

Cele 6 trestii de pe stema
orașului Tășnad, simbolizate în 2
mănunchiuri (aşezate stânga -
dreapta) – trimit, de asemenea, la
etimologia numelui localităţii -
pornind de la realităţile geografice
ale locului, respectiv de la arealele
umede din lunca Cehalului unde
trestia (magh. nád „trestie/ stuf/
nadă”) creşte dezinvoltă în cuvetele
acoperite de ape, în perioadele
ploioase formând adevărate lacuri
(magh. tó, „lac”), explicându-se ast-
fel denumirea de „LACUL CU
TRESTIE”. 

Comparația cu orașul
Roma, potrivit căreia orașul de pe
coline ar fi compus din șapte dealuri,
este totuşi uşor exagerată și lipsită de
orice temei concludent. Aceste
dealuri poartă astăzi chiar și nume,
după cum urmează:

1. DEALUL PISICII (magh.
MACSKA HEGY) = începând cu
Biserica Reformată 2. DEALUL
PORCULUI (magh. DISZNÓ
HEGY) = deal situat dincolo de
Catedrala Ortodoxă „Sfânta Maria”
(fosta biserică greco-catolică); 3.
DEALUL VÂNTULUI (magh.
SZÉL HEGY) = partea dreaptă a
barajului/ heleșteului, zonă viticolă;
4. DEALUL ZORILOR/
RĂSĂRITULUI (magh. HAJ-
NAL HEGY) = loc situat între
Sărăuad și drumul Cigului,
cuprinzând Valea CSER, azi
adăpostind populația de etnie romă,
numită și „Cervedi” sau Valea Ceru-
lui (arbore), precum și vechiul cimi-
tir evreiesc (strada Mihai Eminescu);
5. DEALUL PUPĂZEI (magh.
BANKA HEGY/ CSÁKÓ
HEGY) = dealul unde se află, astăzi,
clădirea liceului, a Școlii Gimnaziale,
precum și drumul spre satul Raț(iu);
6. DEALUL NOU (magh. ÚJH-
EGY) = deal situat între zona băilor
termale și Dealul Pisicii; 7.
DEALUL HANULUI (magh.

CSÁRDA DOMB) = deal situat de
la drumul Cigului până la drumul
Careiului, cuprinzând două fabrici
de cărămidă, fabrica din josul dealu-
lui (numit și Dealul Gróf, după nu-
mele lui Gróf János, care închiriase
locul) învecinându-se cu un alt cim-
itir evreiesc, urmat de cimitirul
greco-catolic/ ortodox. Pe acest deal
se afla și o cârciumă, respectiv un bor-
del, numit Rózsabokor (Tufișul cu
trandafiri, în traducere).

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 27.02.2018 de la ora
15:00 la Cabinet Dr. Coica, va
consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999
__________________________
În data de 02.03. 2018la 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 03.03.2018 la Cabi-
net Dr. Coica, va consulta:

Col. Dr. Scridon Gheorghe
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE 

SI BOLI INTERNE
Programări: 0732.116.827
__________________________
În data de 22.02.2018  de la ora
14:30 la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr.Gorbatai Lilian
MEDIC SPECIALIST

UROLOGIE
Programări: 0741203741 /
0261-766390
__________________________
În data de  22.02.2018  de la ora
16:00-19:00 la Cabinet Dr.
Coica, str. Lucian Blaga CU6/2
,va consulta:

Dr. Gheorghita Gabriel
MEDIC SPECIALIST –RE-
ABILITARE MEDICALA

Programări: 0741203741 /
0261-766390

__________________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

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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Fizica, informatica și tehnologia aduc satisfacții elevilor și pro-
fesorilor de la CN ”Mihai Eminescu”

Peste 125.000 
de fire țigarete,
confiscate de
polițiști

la data de 16 februarie
a.c., polițiștii din cadrul
Serviciului de investigare a
Criminalității Economice fiind în
continuarea cercetărilor într-un
dosar penal în care se efectuează
cercetări pentru săvârșirea
infracțiunii asimilată
contrabandei, prin colectarea,
deținerea, producerea,
transportul, preluarea,
depozitarea, predarea, desfacerea
și vânzarea bunurilor sau a
mărfurilor care trebuie plasate sub
un regim vamal, cunoscând că
acestea provin din contrabandă
sau sunt destinate săvârșirii
acesteia, au efectuat trei
percheziții domiciliare pe raza
localității odoreu. În urma
activităților efectuate, polițiștii au
identificat și ridicat în vederea
confiscării 125.840 de fire țigarete
de proveniență ucraineană și
suma de 18.280 de lei, totodată
fiind indisponibilizat și un
autoturism. la activități au
participat luptători ai Serviciului
de acțiuni Speciale Satu Mare.   

Persoană bănuită de
furt, reținută 
de polițiști

la data de 17 februarie
a.c., polițiștii Biroului de
investigații Criminale din cadrul
Poliției municipiului Satu Mare s-
au sesizat din oficiu despre faptul
că un tânăr, de 19 ani, din
localitatea rătești, ar fi sustras
dintr-un autoturism o sumă de
bani. În fapt, persoana în cauză ar
fi profitat de portierele
neasigurate ale unui autoturism
care se afla parcat pe o stradă din
municipiul Satu Mare, de unde ar
fi sustras o poșetă în interiorul
căreia se aflau 380 de euro și 310
lei. Polițiștii au reușit prinderea
acestuia la scurt timp, astfel că
prejudiciul a fost recuperat. În
urma verificărilor efectuate,
polițiștii au stabilit că susnumitul
ar mai fi comis alte două fapte de
furt calificat, astfel că față de
acesta a fost luată măsura reținerii
pentru 24 de ore, în dosarul penal
întocmit sub aspectul comiterii
infracțiunii de furt calificat.

Ședința grupului 
de lucru mixt

În cadrul măsurilor de
monitorizare a implementării la
nivel local a Planului de măsuri
sectoriale prevăzute în H.G.
18/2015 cu privire la Strategia
Guvernului româniei de
incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii romilor
pentru perioada 2015-2020, vă
invităm să participaţi la întâlnirea
Grupului de lucru Mixt în data
de 20.02.2018, ora 12,00, în sala
mică de şedinţe a Palatului
administrativ. ordinea de zi: 1.
Prezentarea Planului Judeţean de
Măsuri privind îmbunătăţirea
situaţiei romilor la nivelul
judeţului Satu Mare 2018 şi
aprobarea acestuia ; 2. diverse. 

În acest sfârșit de săptă-
mână s-au anunțat rezultatele fi-
nale ale Concursului național de
fizică PHi, organizat în sistem
online de Centrul Județean de
Excelență iași și facultatea de fi-
zică a universității a.i.Cuza din
iași. la clasa a Vi-a elevii Mateș
andra Maria și david alex ro-
bert au obținut premiul ii, Sârbu
laura Maria și Mateian andrei
ilie, premiul iii, Buga Vanessa
Ștefania și Man anca, mențiune,
pregătiți de prof. Brumboiu Ma-
riana. la clasa a Vii-a elevul
Popan Cosmin andrei a obținut
premiul i, răcșan rareș Vasile,
mențiune, pregătiți de prof.
Solschi Viorel. la clasa a iX-a
elevul Handrău raul alin a
obținut premiul i, prof. Brum-
boiu Mariana, iar elevul Cadar
andrei alin a obținut premiul
iii, prof. Solschi Viorel. la clasa
a X-a elevii Pop Bogdan și david

dan au obținut mențiune, prof.
Solschi Viorel. la clasa a Xi-a
elevul arteni dan a obținut pre-
miul iii, prof. rotaru liviu.  Ele-
vii menționați se pregătesc și în
cadrul Centrului Județean de
Excelență.

de asemenea, echipa
Perpetuum Mobile a colegiului a
participat la Cluj-napoca, la un
meci de pregătire în cadrul
competiției naționale de robo-
tică first Tech Challenge româ-
nia. Echipa este formată din
elevii: Gavriș Casian, oprea Că-
lina, Cadar andrei, Pop Gabriel,
Șipoș david, Șandor Tudor,
Gavriș antoniu, david dan,
lazăr răzvan, Marciuc Ștefania,
Pop Bogdan, arteni dan, feher
darius, având ca profesori men-
tori pe rotaru liviu, durla Ele-
nita și Șandor nicoleta. alături
de alte 24 de echipe din Transil-
vania, printre care și echipa ce re-

prezintă Colegiul Tehnic de
Transporturi şi Telecomunicaţii
Ion I.C. Brătianu ne-am testat
robotul construit într-o serie de
jocuri amicale. Echipa noastră s-
a clasat pe locul 2, iar cea de la
Brătianu pe locul 3, în clasamen-
tul întâlnirii. 

la sfârșitul lunii martie
va avea loc confruntarea finală, la

București, unde vor participa 90
de echipe din românia și câteva
echipe din străinătate. Și prin
aceste competiții elevii au prile-
jul să-și consolideze cunoștințele
de științe, tehnologii, inginerie și
matematică, adică domeniul
educațional prescurtat STEM
(science, technology, enginee-
ring, mathematics).

Pregătiri serioase pentru Cartea
Recordurilor la Satu Mare
8ieri a avut loc ședința cu privire la modul în care vor fi realizate panourile,
coordonată de conducerea aPM

Agenția pentru Protecția
Mediului (APM) Satu
Mare, alături de școlile

partenere, se pregătesc serios
pentru a intra în Cartea Recor-
durilor cu cel mai mare panou
confecționat din capace de
PET-uri. Astfel că, ieri, la sediul
Inspectoratului Școlar a avut loc
o ședință tehnică în acest sens. 

Milioane de capace
- Milioane de zâm-
bete

Cu ocazia Zilei
Mondiale a Voluntariatului,
agenția pentru Protecția
Mediului Satu Mare a lansat
Programul de educație ecologică
”MilioanE dE CaPaCE –
MilioanE dE ZÂMBETE!”.
Programul se adresează
grădinițelor din județul Satu
Mare care vor fi sprijinite de către
școlile din județ și în acest scop
grădinițele vor încheia un acord
de parteneriat pe perioada
implementării programului. un
număr de 89 de instituții de
învățământ s-au înscris, din care
48 de grădinițe și 41 de școli.

”fiecare grădiniță
înscrisă în program va colecta ca-
pace de PET, pe culori, ambalate
în saci, fiecare sac purtând
eticheta cu denumirea culorii și
numărul de capace. din canti-
tatea de capace colectate la nivelul
unei grădinițe împreună cu școlile
partenere se va realiza, prin
muncă voluntară, un panou de di-
mensiunea 2,500×1,250

(3,125mp.) și va reprezenta o
imagine dintr-o poveste populară,
anul 2018 fiind anul poveștilor,
a declarat directorul aPM Satu
Mare, Bekessy Eisabeta. 

Record mondial, 
atacat

În data de 5 iunie 2018
cu ocazia Zilei Mondiale a Medi-
ului, pe Stadionul ”daniel Pro-
dan” din municipiul Satu Mare,
din aceste panouri se va realiza
”Cel mai lung panou” și, dacă
acesta va fi apreciat ca fiind cel
mai lung panou realizat pe plan
mondial, programul va fi înscris,
cu sprijinul Consiliului Județean,
în ”Cartea recordurilor”.

Prin urmare, din cele 48
de panouri se va realiza un panou
mozaic cu o lungime de 48 x
2,500 = 120 m cu o suprafață de
48x 3,125 mp =150 mp,
reprezentând 48 de imagini din
povești populare.

directorul aPM are
ferma convingere că se va reuși in-
trarea în Cartea recordurilor
deoarece recordul anterior este
de doar 50 mp. 

Peste 80.000 de 
capace adunate

În urma amenajării
punctelor de colectare la in-
trarea în grădinițe și școli, până
la această dată s-au colectat

peste 80.000 buc. de capace de
PET, acțiune care continuă
până în luna iunie în cadrul
programului, cu raportarea
lunară la aPM a cantităților de
capace colectate, și va deveni
pe viitor o activitate
permanentă a instituțiilor de
învățământ.

astfel, ieri, la sediul
iȘJ a avut loc o întâlnire de
lucru, la care au participat
reprezentanții instituțiilor
preșcolare și școlare pentru a
acumula informații cu privire
la modul în care vor fi realizate
panourile și totodată vor putea
alege imaginile din portofoliul
de povești populare realizate
de iSJ.

ŞEdinȚĂ. Au fost puse la punct o serie de detalii pentru Cartea Recordurilor

florin dura



5/ Marţi, 20 februarie 2018 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest 

Week-end negru pe șoselele
județului
8Trei accidente mortale s-au produs, în doar 24 de ore, pe raza județului Satu Mare

Județul Satu Mare s-a aflat,
în acest week-end, sub zodia
morții pe șosele. După acci-

dentul mortal de joi, de lângă
aeroport, sâmbătă și duminică,
în decurs de doar 24 de ore, trei
persoane au decedat în urma
unor accidente grave de
circulație.

Întinsă pe drum
Astfel, la data de 17 feb-

ruarie a.c., polițiștii din cadrul
Poliției oraș Negrești Oaș au fost
sesizați despre faptul că pe
DN19, în localitatea Certeze, a
avut loc un eveniment rutier.
Ajunși la fața locului, polițiștii au
constatat faptul că un bărbat, de
42 de ani, din Certeze, în timp ce
conducea un autoturism pe DN
19, a accidentat mortal o femeie,
de 65 de ani, din aceeași locali-
tate, care, în calitate de pieton, se
afla întinsă pe partea carosabilă.

Conducătorul auto a
fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind negativ. Totodată,
acestuia i s-au recoltat probe bio-
logice, în vederea stabilirii unei
eventuale alcoolemii.

Doi morți într-o
singură seară

La data de 18 februarie,
polițiștii din cadrul Biroului Ru-
tier au fost sesizați cu privire la un

eveniment rutier, care a avut loc
în Odoreu. În urma cercetărilor
efectuate la fața locului, polițiștii
au constatat faptul că un bărbat,
de 38 de ani, din localitatea Apa,
aflat la volanul unui autoturism,
a accidentat mortal un bărbat, de
49 de ani, din Odoreu, care, în
calitate de pieton, s-a angajat în
traversarea străzii prin loc neper-
mis. Conducătorul auto a fost te-
stat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind negativ.

Tot, la data de 18 febru-

arie, polițiștii Biroului Rutier au
fost sesizați despre faptul că pe
Bulevardul Aurel Vlaicu, din mu-
nicipiul Satu Mare, a avut loc un
accident rutier, soldat cu decesul
unei persoane. Din verificări a
reieșit faptul că un tânăr, de 22 de
ani, din localitatea Micula Nouă,
în timp ce se afla la volanul unui
autoturism, nu a acordat priori-
tate de trecere unei femei, de 67
de ani, din Satu Mare, care, în cal-
itate de pieton, era angajată în
traversarea străzii pe trecere de

pietoni marcată și semnalizată
corespunzător, și a accidentat-o
mortal. La testarea
conducătorului auto cu aparatul
alcooltest, rezultatul a fost nega-
tiv. Totodată, acestuia i s-au
recoltat probe biologice în ved-
erea stabilirii unei eventuale al-
coolemii.

În toate cauzele s-au în-
tocmit dosare penale  și se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracțiunilor de
ucidere din culpă.

FlorIn DUrA

Aproape 30 
de permise
suspendate 
în week-end

Poliţiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare acţionează
permanent pentru creşterea
gradului de siguranţă rutieră pe
drumurile publice. În perioada
16-18 februarie a.c., aceștia au
fost prezenți pe principalele
artere rutiere din județ, iar în
urma activităților desfășurate au
aplicat peste 245 de sancțiuni
contravenționale în valoare de
aproximativ 55 200 de lei.
Totodată, au reținut în vederea
suspendării dreptului de a
conduce 26 de permise de
conducere și un certificat de
înmatriculare. Pe parcursul
acestei perioade polițiștii rutieri
au filmat și înregistrat cu
aparatul radar 22 de conducători
auto cu vârste cuprinse între 20
și 68 de ani, care circulau cu
viteze cuprinse între 101 km/h și
148 km/h. Totodată, la data de
18 februarie a.c., polițiștii au
identificat, în trafic, doi bărbați,
de 25, respectiv 38 de ani, ambii
din județul Maramureș, care au
efectuat manevre
neregulamentare de depășire.
Ambilor conducători auto le-au
fost reținute permisele de
conducere.

Urmăriți național,
prinși la Satu Mare

La data de 16
februarie a.c., polițiștii din
cadrul Serviciului de
Investigații Criminale au pus în
aplicare 3 mandate de
executare a pedepsei închisorii
emise de Judecătoria Satu
Mare. Astfel, au identificat
două persoane de 32, respectiv
30 de ani, ambele din
municipiul Satu Mare și o a
treia persoană, de 36 de ani,
din localitatea Vetiș, două
dintre acestea fiind
condamnate la pedeapsa
închisorii de 3 ani pentru
săvârșirea infracțiunii de
complicitate la tâlhărie și
tâlhărie calificată, iar cea de-a
treia la 4 ani și 6 luni închisoare
pentru săvârșirea infracțiunii
de tâlhărie calificată.
Persoanele în cauză au fost
depuse în Penitenciarul Satu
Mare.

Exhibiționistul, 
în arestul IPJ

Polițiștii din cadrul
Poliției municipiului Satu
Mare s-au sesizat din oficiu cu
privire la faptul că la data de 15
februarie a.c., un bărbat ar fi
săvârșit acte de exhibiționism,
pe o stradă din municipiul
Satu Mare, provocând
indignarea unor cetățeni. În
urma cercetărilor efectuate,
bărbatul a fost identificat și
reținut pentru 24 de ore.
Acesta este din municipiul
Satu Mare și are 46 de ani. În
cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de ultraj contra
bunelor moravuri. 

ACCIDENTE. Trei persoane și-au pierdut viața în week-end în urma unor accidente rutiere

Casă distrusă de un incendiu Casa de Pensii preia cererile
pentru biletele de tratament

D i s p e c e r a t u l
Inspectoratului pentru Situații de
Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului
Satu Mare a fost anunțat
duminică, la ora 17:52, de
producerea unui incendiu la o
casă de locuit din localitatea
Vama. La fața locului s-au
deplasat 13 subofițeri din cadrul
Secției de Pompieri Negrești Oaș
cu două autospeciale de stingere
cu apă și spumă şi cu o ambulanţă
tip SMURD. Alături de
pompierii militari, pentru
stingerea incendiului au
intervenit și pompierii voluntari
din cadrul S.V.S.U. Vama.

La momentul sosirii
forțelor de intervenție, flăcările se
manifestau violent la acoperişul

imobilului, existând pericolul
extinderii focului la întreaga casă.
Forţele prezente la fața locului au
acționat pentru lichidarea
incendiului și decopertarea
acoperișului afectat, reuşind să
protejeze restul încăperilor casei.
Cercetările efectuate la faţa
locului au indicat faptul că
incendiul a izbucnit în podul
casei și a fost provocat, cel mai
probabil, de hornul centralei
termice, amplasat
necorespunzător ori neprotejat
termic faţă de materialele
combustibile din jurul acestuia.
În urma incendiului a ars şi s-a
degradat materialul lemnos din
construcţia acoperişului.  Din
fericire, nu au existat victime.

Casa Județeană de Pen-
sii Satu Mare anunță publicul
larg că au fost aprobate Criteriile
de acordare ale biletelor de trata-
ment, acestea putând fi accesate
pe site-ul Casei Judeţene de Pen-
sii Satu Mare. Atribuirea
biletelor de tratament se face în
limita numărului de locuri asig-
urate în unităţi de tratament din
proprietatea CNPP precum şi în
alte unităţi de profil contractate.      

În acest an a început
deja preluarea cererilor pentru
acordarea biletelor de tratament.
Anunţăm pensionarii că  biletele
vor fi repartizate pe 19 serii de
tratament, prima serie începând
în data de 20.02.2018,  durata
sejurului fiind de 16 zile, iar a
tratamentului balnear  de 12
zile.

Solicitanţii biletelor de
tratament balnear dovedesc în-
deplinirea criteriilor de acordare
ale acestora cu următoarele doc-
umente: cererea tip de acordare
a biletului de tratament; actul de
identitate (copie) valabil la data
depunerii cererii; ultimul cupon
de pensie; recomandare de la

medicul de familie și adeverinţă
cu veniturile brute din luna
anterioară-în cazul salariaţilor.

Cererile însoţite de
actele aferente se depun la Com-
partimentul Bilete de tratament
din cadrul Casei Judeţene de
Pensii.  În cursul unui an calen-
daristic, unei persoane i se poate
elibera un singur bilet de trata-
ment balnear. 

Biletele nevândute în
urma alocării automate de către
CNPP în sistem informatic  pot
fi valorificate de către Casa
Judeţeană de Pensii până în mo-
mentul începerii sejurului.

Florin Dura



Gazeta de Nord-Vest Tradiţii şi obiceiuri 6/ marţi, 20 februarie 2018

Lăsatu’ Secului sub tutela
Ţara Oașului

Conform tradiţiei,
Asociaţia socio-
culturală ŢARA

OAŞULUI a organizat la Satu
Mare, duminică, 18 februarie,
ample acţiuni de „lăsatu’ secu-
lui”, înainte de intrarea în Postul
premergător Sfintelor Paşti.
Această acţiune culturală
tradiţională complexă s-a axat
în principal pe reînvierea
tradiţiilor de altădată, care s-au
regăsit în ţâpuriturile, danţurile,
portul popular specifice
oşenilor, dar şi în horile
maramureşenilor, cântecele co-
drenilor şi ale moţilor. La Balul
de Lăsatul Secului, care a avut
loc la restaurantul ESEDRA, au
fost prezente oficialităţi locale şi
judeţene, personalităţi ale cul-
turii sătmărene, oameni de afac-
eri, dar şi artişti consacraţi, în
calitate de invitaţi de onoare:
Aurel Tămaş, Petrică Mureşan,
Ciprian Istrate de la Oarba de
Mureş şi Ioan Ivanciuc din satul
Fraţilor Petreuş, judeţul
Maramureş. 

Lăsatu’ Secului a 
început cu Sfânta
Liturghie  

În orele dimineţii,
reprezentanţii Asociaţiei socio-
culturale ŢARA OAŞULUI,
grupurile de oşeni, ceteraşii,
zongoraşii şi ţâpuritoarele din
Negreşti Oaş, Certeze, Bixad,
Cămârzana, Târşolţ, Călineşti
Oaş, Racşa, Batarci, Tarna
Mare împreună cu
maramureşenii, codrenii, moţii
şi alţi invitaţi s-au întâlnit
duminică, 18 februarie, în faţa
Catedralei ortodoxe
ADORMIREA MAICII
DOMNULUI din Satu Mare.
Toţi cei prezenţi au intrat în in-
cinta Catedralei ortodoxe unde
au luat parte la săvârşirea Sfin-
tei Liturghii, susţinută de un
sobor de preoţi format din: pr.
dr. Cristian Boloş, pr. Aurel
Donca, pr. inspector de religie
Onea Marcian Vasile, pr. prof.

Octavian Mirişan, pr. conf.dr.
Adrian Gheorghe Paul- şeful
Departamentului de Teologie
din cadrul Universităţii de
Nord Baia Mare, pr. paroh în
Certeze şi membru al
Asociaţiei socio-culturale
ŢARA OAŞULUI. Alături de
soborul de preoţi s-a aflat şi
Dan Miclea – cântăreţul  şi

dirijorul corului DOXOLO-
GIA al Catedralei ortodoxe
ADORMIREA MAICII
DOMNULUI. După ieşirea de
la Sfânta Liturghie, soborul de
preoţi  a săvârşit slujba de
sfinţire a celor două  cruci noi
situate de-a dreapta şi de-a
stânga la intrarea în curtea Cat-
edralei. Pentru aducere aminte,
oşenii şi invitaţii lor, îmbrăcaţi
în straie tradiţionale, s-au fo-
tografiat în faţa Catedralei, iar
după aceea au marcat prezenţa
lor cu câteva danţuri şi
ţâpurituri tradiţionale oşeneşti.
Credincioşii Catedralei, care
au asistat la aceste momente
emoţionante, au rămas
impresionaţi de costumele pop-
ulare tradiţionale, dar mai ales
şi-au exprimat admiraţia pen-
tru acţiunile întreprinse de
Asociaţia socio-culturală
ŢARA OAŞULUI în vederea
reînvierii tradiţiilor populare
româneşti. 

Parada portului 
popular al oşenilor,
maramureşenilor,
codrenilor şi moţilor

De la Catedrala ortodoxă
ADORMIREA MAICII DOM-
NULUI, oşenii, maramureşenii, co-
drenii şi moţii s-au deplasat spre
Centrul vechi al municipiului Satu
Mare, iar sătmărenii, aflaţi în oraş la
ora aceea, au putut asista la o
adevărată paradă a portului românesc
din nord-vestul ţării. Participanţii la
paradă au horit şi ţâpurit în drumul
lor spre str. Corneliu Coposu, unde
la supranumita „Groapă a lui Gyuszi”,
toţi cei prezenţi s-au încins într-un
danţ oşenesc tradiţional. Sătmărenii
din zonă au putut admira costumele
tradiţionale ale oşenilor şi oaspeţilor,
care au dansat, ţâpurit şi horit preţ de
câteva zeci de minute. Formaţia
Asociației socio-culturale ȚARA
OAȘULUI, compusă din: IGNAT
CHIRILĂ – la ceteră, GRIGORE
BELBE – la zongoră și ţâpuritoarele:
IRINA MAN, ALINA TITION și
ANTONIA ZIMAN au susţinut
danţurile tradiţionale oşeneşti. După
această  adevărată paradă populară
tradiţională, toţi cei prezenţi s-au de-
plasat la restaurantul „Esedra”, pentru
a lua parte la balul de Lăsatul Secului.

HOra unirii sub
semnul Centenarului
unirii de la 
1 decembrie 1918

Rând pe rând, în faţa
restaurantului „Esedra” din Satu
Mare, au sosit oşenii şi oaspeţii
lor, care au degustat din pălinca şi
produsele tradiţionale amenajate
într-un stand de către
reprezentanţii Asociaţiei ŢARA
OAŞULUI. Din acest stand n-au
lipsit: cârnaţii de casă, caltaboşii,
şunca, şoricul cu sare, slăninuca
proaspătă, brânza de oaie, ceapa,
cozonacii şi pâinea pufoasă de
casă, cât roata carului. După ce
toţi oşenii, maramureşenii, co-
drenii şi moţii au ajuns la restau-
rantul „Esedra”, aceştia s-au prins
în dansurile tradiţionale specifice
fiecărei zone etnofolclorice. La un
moment dat, reprezentanţii
Asociaţiei ŢARA OAŞULUI i-
au invitat pe toţi cei prezenţi să se
prindă într-o horă a unirii, care să
marcheze anul  Centenarului
Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918, la care au participat peste
300 de români. Ei au fost
susţinuţi de vocea
inconfundabilă a maestrului
AUREL TĂMAŞ, care a inter-
pretat, cu mare bucurie în glas,
HORA UNIRII. Zâmbetele şi
bucuria luminată de emoţiile as-
cunse în câteva lacrimi „din
colţul ochiului” se puteau citi pe
feţele celor care s-au prins în „
hora noii uniri patriotice” a
reprezentanţilor Asociaţiilor
oşenilor, moţilor, codrenilor,
maramureşenilor şi a invitaţilor
prezenţi la reînvierea tradiţiilor
româneşti din nord-vestul
României.

„Cântă și încântă
de dragobete”

În data de 23 februarie
2018, cu începere de la ora
17:00, la Centrul Multicultural
Poesis, se va desfășura Festivalul
folcloric „Cântă și încântă de
Dragobete”, ediția a IV-a.
Participă cursanții, absolvenții și
profesorii școlilor de arte din
Oradea și Satu Mare. Vor evolua
soliștii și instrumentiștii de la
Ansamblul „Rapsodia
Bihoreană” și Ansamblul
„Doina Codrului”, iar recitalul
din finalul spectacolului va fi
susținut de Petrică Mureșan.
Prezentarea spectacolului va fi
asigurată de Maria Boieru, iar
intrarea este liberă.

142 de ani de 
la nașterea lui
Brâncuși 

Luni, 19 februarie
2018, de la ora 09.00, în sala
de conferințe a Castelului
Károlyi din municipiul Carei
s-a desfășurat prezentarea
intitulată „Brâncuși, de la
inspirație... la creație”,
organizată cu ocazia
împlinirii a 142 de ani de la
nașterea marelui sculptor
Constantin Brâncuși. În
cadrul manifestării a avut loc
o prezentare biografică a
sculptorului, structurată în
două părți: prezentarea
primilor ani de viață, a
tinereții și a primelor lucrări,
realizată de Adrian
Ștefănuți, referent în cadrul
Centrului de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf
Károlyi”, și maturitatea
artistică și marile creații,
prezentare susținută de
Mihai Mocan Andrei,
muzeograf la Muzeul
Județean Satu Mare – Secția
Carei.

Participanții la
eveniment au putut admira și
o mică expoziție conținând
paisprezece imagini despre
creații reprezentative ale
artistului, expoziție realizată
de Centrul de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf
Károlyi”. La manifestarea
culturală au asistat trei clase
de elevi, două de la Școala
Gimnazială Nr. 3 Carei și una
de la Liceul Teoretic Carei,
însoțite de doamnele
profesoare Chiorean
Cosmina, Cornoc Mihaela și
Mădăras Monica.

Evenimentul, organizat
de Centrul de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf
Károlyi”, cu sprijinul Direcției de
Cultură și Sport a Municipiului
Carei și al Muzeului Județean
Satu Mare – Secția Carei, se
înscrie în seria manifestărilor
organizate cu ocazia aniversării
Centenarului Marii Uniri.

dumitru 
ţimerman
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Asociaţiei socio-culturale 
Alocuţiuni memora-
bile rostite de Lăsatul
Secului

Cuprinşi de euforia min-
unatei hori a unirii, personalităţile
prezente au rostit alocuţiuni menite
să accentueze faptul că oşenii,
maramureşenii, codrenii, moţii şi alţi
invitaţi au reuşit să se reunească sub
tutela Asociaţiei socio-culturale
ŢARA OAŞULUI. Vasile Ciocan
– preşedintele Asociaţiei ŢARA
OAŞULUI - a spus printre altele că
obiectivele Asociaţiei sunt axate în
continuare pe revitalizarea obi-
ceiurilor şi datinilor oşeneşti şi că
această reuniune cu maramureşenii,
codrenii şi moţii le-a oferit bucuria
de a îmbrăca cu mândri, costumele
tradiţionale specifice fiecărei zone
etnofolclorice. “Noi, oşenii, am pre-
luat de la codreni ideea revitalizării
tradiţiilor, obiceiurilor şi portului
românesc. Înainte de a fi români să
nu uităm că noi suntem oşeni,
maramureşeni, codreni şi moţi…”- a
mai spus preşedintele Asociaţiei,
Vasile Ciocan. În intervenţia sa,
Vasile  Lucuţ – prim-vicepreşedinte
al Asociaţiei “Ţara Oaşului” - a vor-

bit despre necesitatea readucerii în
actualitate a tradiţiilor şi obiceiurilor
oşeneşti şi a spus că: “Este important
pentru noile generaţii să poarte por-
tul popular, să înveţe şi să practice
obiceiurile de altădată ale moşilor şi
strămoşilor noştri. Da, cred că
asistăm la o nouă unire spirituală a
oşenilor, maramureşenilor, moţilor
şi codrenilor prin acţiunile noastre
comune de reînviere a tradiţiilor
strămoşeşti”.  În alocuţiunea sa, Ioan
Doru Dăncuş - vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Maramureş - a
subliniat: ”Înainte de a fi
maramureşeni, oşeni, moţi, codreni,
trebuie să fim români. Prea mult
suntem denigraţi în afara graniţelor
ţării. Dacă ne uneşte ceva, dincolo
de datini şi obiceiuri, este că trebuie
să cunoaştem faptele înaintaşilor
noştri, pe care trebuie să le arătăm
lumii şi tinerei generaţii. Pe lângă
toate acestea ne uneşte credinţa în
Dumnezeu. Să nu vă plecaţi ge-
nunchii decât în faţa lui Dumnezeu
şi a simbolurilor naţionale”. Marius
Săveanu – vicepreşedintele
Asociaţiei CODRENII - a spus cu
emoţie: „Mesajul codrenilor este
unul de fericire. Noi, codrenii, am
reînviat tradiţiile, iar acest demers i-
a stârnit şi pe oşeni. Avem obiceiuri
comune, iar în acest an avem misi-
unea, ca împreună, să marcăm aşa
cum se cuvinte Centenarul Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918”.

Prefectul Darius Filip s-a

îmbrăcat în costum popular pentru
a participa la acest eveniment cul-
tural organizat de Asociaţia socio-
culturală Ţara Oaşului. Domnia sa
şi-a manifestat bucuria de a fi alături
de oşeni şi invitaţii lor. Prefectul
Darius Filip a menţionat faptul că:
”ÎMPREUNĂ este un cuvânt care
cred eu că va uni forţele tuturor
românilor pentru sărbătorirea Cen-

tenarului Marii Uniri. Contaţi pe
mine în toate acţiunile culturale, pe
care le veţi organiza în acest an,
menite să marcheze împlinirea a 100
de ani de la Unirea tuturor
românilor”. Adrian Albu-vicepri-
marul municipiului Satu Mare a fe-
licitat Asociaţia socio-culturală
ŢARA OAŞULUI pentru organi-
zarea acestui eveniment cultural
tradiţional şi a spus că la un moment
dat s-a simţit ca la nunţile
tradiţionale din Ţara Oaşului.
Domnia sa a adresat un îndemn, cu
conotaţii profund patriotice, tuturor
celor prezenţi:”Să nu vă schimbaţi
niciodată obiceiurile, să fiţi, să fim
mândri şi să nu uităm că suntem
români! În anul Centenarului Marii
Uniri să fim ÎMPREUNĂ !”.
Prof.univ. dr. Vasile Iuga, un distins
om de cultură din Maramureş, a
oferit Asociaţiei ŢARA OAŞULUI
câteva cărţi de istorie, scrise de dom-
nia sa, despre Marea Unire şi person-
alitatea pr.dr. Vasile Lucaciu, iar apoi
a spus:”Vreau să mă înfrăţesc cu
Asociaţia ŢARA OAŞULUI. Vreau
să fim uniţi indiferent de culoarea
politică şi să ne iertăm unii pe alţii.
Să nu uităm de înaintaşii noştri, iar
ţara să o lăsăm cu mândrie şi demni-
tate urmaşilor noştri !”. David Nicola
Traian – primarul din Ieud, de pe
Valea Izei, a dăruit colaci tradiţionali
personalităţilor prezente, iar Matei
Godja- primarul din Onceşti, şi-a

manifestat bucuria de a fi alături de
oşeni, codreni şi moţi de  Lăsatul
Secului.

„Cuza” a fost prezent
la Satu Mare de
Lăsatul Secului

G H E O R G H E
MĂGUREAN din Bixad, supran-
umit „Cuza”, născut în 18 februarie
1918, a fost prezent de Lăsatul Secu-
lui la restaurantul „Esedra”, unde a
fost sărbătorit de toţi cei prezenţi la
împlinirea a 100 de ani. Alături de el
s-a aflat şi soţia  Ana, în vârstă de 95
de ani. Ioan Tătar - primarul
Bixadului i-a înmânat, din partea
Consiliului local, diploma de
„cetăţean de cinste” al comunei
Bixad, iar prefectul Darius Filip i-a
dăruit „diploma de căsătorie” pentru
cei 77 de ani de căsnicie. Din partea
Asociaţiei ŢARA OAŞULUI,
„Cuza” a primit un tort decorat cu
un clop de oşan, ornat cu sigla
Asociaţiei. De asemenea,  Gheorghe
Măgurean, cel mai în vârstă oşan din
Bixad, a primit şi titlul de „membru
de onoare” al Asociaţiei ŢARA
OAŞULUI. Aurel Tămaş împreună
cu toţi cei care au participat la acest
important eveniment i-au cântat
„La mulţi ani”, iar „Cuza”, spre sur-
prinderea tuturor, le-a oferit în
schimb câteva din ţâpuriturile
tradiţionale din vremea tinereţii sale.

Lăsatul Secului a fost
marcat de ţâpurituri,
danţuri, hori, cântece
patriotice şi populare

“Moţii din câmpie” din
Ianculeşti şi Marna, tulnicăreasa
Elena Şchiop împreună cu moţii
Victoria Rus, Gheorghe Monea şi
Maria Rus au adresat prin cântec şi

vers un avertisment tuturor
românilor: ”Ieşi române la
lumină/Că mori cu dreptatea-n
mână/Să nu poată alţii să ne
stăpânească/ Ţara Românească”.
Momente emoţionate a stârnit
până la lacrimi solistul Ciprian Is-
trate, care a venit de Lăsatul Secu-
lui, tocmai de la Oarba de Mureş,
prin intermediul cântecelor sale
patriotice, care au culminat în final
cu imnul naţional „Deşteaptă-te
române”. Toţi cei prezenţi au întins
o horă în jurul lui Ciprian Istrate
şi-au intonat cu steaguri în mână
refrenele cântecelor patriotice, dar
mai ales cel care-i îndeamnă la
noua unire spirituală a
românilor:”Hai să fim ca fraţii/Să
nu poată alţii/Să ne
stăpânească/Ţara Românească!”.
Prin intermediul recitalurilor sale,
Aurel Tămaş a reuşit să
descreţească frunţile tuturor
românilor, dar prin farmecul său
de artist consacrat a reuşit să
antreneze la dans pe toţi oşenii şi
invitaţii. Clipe de destindere a creat
prin cântecele sale şi Petrică
Mureşan, iar Ioan Ivanciuc din
satul Glod, judeţul Maramureş, a
reuşit să ne reamintească de
moroşeni şi în special de celebrele
cântece ale Fraţilor Petreuş. Mo-
mente muzicale deosebite au fost
oferite celor prezenţi şi de Melisa
Batin din Bixad, Gheorghe din
Budeşti, judeţul Maramureş, Grupul
de ceteraşi reuniţi din Ţara Oaşului
şi Gheorghe Berende din Prilog. 

Mai multe informaţii şi
imagini de la Balul de Lăsatul
Secului, organizat de Asociaţia
ŢARA OAŞULUI, veţi putea afla
din emisiunea VIAŢA LA ŢARĂ,
difuzată miercuri, 21 februarie, de
la ora 20.45, pe postul de televiz-
iune NORD VEST TV Satu
Mare.

Dăncilă: Tudorel
Toader trebuie să
facă o evaluare a
DNA

Premierul Viorica
Dăncilă a declarat, luni, că Tudorel
Toader trebuie să facă o evaluare,
un raport al activităţii DNA, să
prezinte acest raport şi “să facă
corect ceea ce trebuie să facă, de
fapt, un ministru al Justiţiei”.
”Ministrul (Justiţiei, Tudorel
Toader - n.r.) trebuie să facă o eval-
uare, un raport, să vină în spaţiul
public să prezinte acest raport şi
cred că trebuie să lăsăm justiţia să-
şi spună cuvântul. L-am chemat pe
domnul ministru în ţară. Vreau să
disipez unele îndoieli şi unele
acuze din spaţiul public, cum că aş
fi anulat întâlnirile pe care le avea
domnul ministru cu ministrul
Justiţiei din Japonia. Nu, domnul
ministru s-a întâlnit cu ministrul
Justiţiei din Japonia, s-a întâlnit cu
preşedintele Băncii Europene de
Investiţii. Mai avea câteva vizite de
făcut. A venit în ţară, a văzut ce este
în spaţiul public şi singura mea
discuţie a fost cea referitoare la ceea
ce a apărut în spaţiul public, la ra-
portul pe care dânsul trebuie să-l
prezinte şi să facă corect ceea ce tre-
buie să facă, de fapt, un ministru al
Justiţiei”, a declarat, luni, premierul
Viorica Dăncilă.

Solicitată să comenteze
de ce Tudorel Toader a amânat
acest moment, liderul de la Palatul
Victoria a precizat că abia
săptămâna trecută au apărut în
spaţiul public informaţiile. “Nu
putea să vină din Japonia fără să
analizeze, fără să vadă ce s-a întâm-
plat, ce este real, care e situaţia
reală. Cred că nu era un raport care
să fie creat pe realitate şi
consistenţă. Îi trebuie o săptămână
să preia toate informaţiile”, a con-
chis Viorica Dăncilă.

Ministrul Justiţiei, Tu-
dorel Toader, a declarat că va
prezenta în camerele reunite ale
Parlamentului raportul privind ac-
tivitatea DNA, DIICOT şi a
Ministerului Public, urmând ca joi
să prezinte public concluziile
privind activitatea DNA.

Premierul Dăncilă,
în vizită la Chişinău

Premierul Viorica
Dăncilă a declarat, luni, că
săptămâna viitoare va merge în
vizită la Chisinău, unde se va în-
tâlni cu omologul său, Pavel Filip,
pentru a discuta despre întărirea
cooperării dintre cele două gu-
verne. „Vreau să vă asigur că, la
nicio lună de când am preluat
mandatul de prim-ministru, prima
mea deplasare va fi, după ce merg
la instituţiile europene, în Repub-
lica Moldova. Astfel, pe 27 ian-
uarie (februarie – n.r.) voi merge la
Chişinău şi voi avea prima discuţie
cu domnul prim-ministru Filip.
Vom vede cum putem întări coop-
erarea dintre Guvernul României
şi al Republicii Moldova şi sunt
convinsă că acest lucru va fi un pas
important în întărirea relaţiilor
dintre cele două ţări”, a declarat
Viorica Dăncilă. Declaraţia a fost
făcută la o întrunire a Asociaţiei
Comunelor din România, la care
au participat şi invitaţi de Repub-
lica Moldova.
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Restaurant Favorit cu autoservire va așteaptă cu o varietate de
preparate pe care le puteți alege chiar de sub ochii voștri,pe lângă
acestea avem zilnic oFeRta zilei la 13 RoN. 

De asemenea preluam comenzi  pt platouri festive, iar in restauran-
tul nostru va așteptăm sa organizam evenimentul dumneavoastră. 

Ne găsiți in piata 25 Octombrie (sub banca BCR,fostul Mon
Ami), tel: 0741501659. 

Restaurant Favorit- Mai bun și mai mult, nu exista!”
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Şcoala profesională „George
coşbuc” medieşu aurit a
găzduit sâmbătă,

17.02.2018, ediţia a Vii-a a
memorialului „Gheorghe Şipa”
la şah.

competiţia a fost
organizată de asociaţia
Judeţeană Sportul pentru toţi în
colaborare cu D.J.S.t. Satu mare,
Şcoala profesională „George
coşbuc”, primăria şi consiliul
local medieşu aurit.

au participat şahişti de
la mai multe şcoli din Satu mare
şi din localităţile Valea Vinului,
potău, Băbăşeşti, româneşti,
iojib, medieş râturi, medieşu
aurit.

Întrecerile s-au
desfăşurat la trei categorii de
vârstă, iar în urma jocurilor
clasamentul final a arătat astfel:
Clasele I-IV
Feminin: 1 – DraGoŞ
ioana – Satu mare , 2 – pri-
cop aDela – medieşu aurit
, 3 – Goloman Siena –
Satu mare;
masculin: 1- Goloman
DeniS –Satu mare, 2 –
BaloG luca – medieşu
aurit, 3 – roBotin an-
Drei –Valea Vinului;
Clasele V-VI
Feminin: 1 – Zele
teoDora –medieşu aurit, 2
– comneati ana-
maria–medieşu aurit , 3 –
roatiŞ anDrea –medieşu

aurit;
masculin: 1 – DuDaŞ an-
Drei –Satu mare, 2 – ŞuGar
aleXanDru –medieşu
aurit, 3 – meZei SerGiu –
medieşu aurit
Clasele VII-VIII
Feminin: 1 – Feciche na-
talia –Valea Vinului, 2 –
ioSZiBan antonia–
medieşu aurit , 3 – Ţiproc
iSaBela –medieşu aurit;
masculin: 1 – coroian Se-
BaStian –medieşu aurit, 2 –
Borca Daniel –Satu mare,
3 – DuBa caSian –Valea
Vinului

Sponsorii  competiţiei
lucian şi alexandru  Şipa care
în memoria tatălui lor au reuşit

să-i facă fericiţi pe toţi
participanţii, împreună cu
DJSt Satu mare, Şcoala
profesională „George coşbuc”
medieşu aurit au oferit premii
în diplome, medalii, cupe şi dul-
ciuri.

Din partea inspectorat-
ului Şcolar Judeţean Satu mare,
doamna inspector de limba şi
literatura română, profesor doc-
tor natalia Boloş prezentă la
olimpiada naţională „univer-
sul cunoaşterii prin lectură”,
etapa judeţeană , a fost invitată
şi a participat la festivitatea de
premiere. 

Profesor Adrian Meszaros,
preşedinte AJSPT Satu Mare

fLOriN MurEşAN

Șah

Memorialul Gheorghe Șipa 
a ajuns la ediția a 7-a
8 la competiție au participat zeci de elevi din zona apa-medieș-Valea Vinului

la Budapesta a avut loc
în week-end a treia etapă din ca-
drul circuitului micii olimpiști
organizat de Federația de Scrimă
din ungaria.

la categoria u 11, săt-
măreanca ana tomșa a impresio-
nat și a luat medalia de bronz.
eleva antrenorului csiszar Fran-
cisc a avut un parcurs excelent
fiind depășită greu în semifinale
de ucraineanca KraVchuK
Veronica. De altfel sortiva din

ucraina a și câștigat turneul...
”e un circuit foarte in-

teresant, cu șase etape din care la
cinci pot participa și sportivi din
afara ungariei. la Budapesta,
sportiva noastră ana tomșa a
reușit cel mai bun rezultat al ei de
până acum și a terminat pe trei. e
o fetiță foarte talentată” a punctat
antrenorul csiszar Francisc.

la startul etapei de la
Budapesta au fost 74 de spada-
sine...

Kovacs, adiționalul
lui Hațegan în
Champions League
o brigadă din românia va arbitra
în optimile ligii campionilor.
ovidiu haţegan va fi la centru pe
allianz arena azi de la ora 21.45,
la partida dintre Bayern
munchen şi Beşiktaş istanbul.
haţegan va fi ajuta de asistenţii
octavian Şovre şi Sebastian Ghe-
orghe. careianul istvan Kovacs şi
Sebastian colţescu vor fi arbitrii
de adiţionali la partida de la
munchen, iar radu Ghinguleac
va fi arbitru de rezervă. ultimul
joc arbitrat de haţegan în liga
campionilor a fost maribor -
Sevilla 1-1, în grupe, pe 6 decem-
brie. Va fi al cincilea meci condus
de “centralul” din arad în actuala
ediţie a ligii, după celtic - astana
5-0 (16 august 2017), Sporting
lisabona - Barcelona 0-1 (27 sep-
tembrie 2017), porto - rB
leipzig 3-1 (1 noiembrie) şi
maribor - Sevilla. haţegan a fost
protagonistul unui scandal imens
în irlanda de nord, în noiembrie,
după penalty-ul acordat elveţiei
la Belfast în barajul de calificare la
mondialul din acest an, care s-a
dovedit decisiv pentru calificarea
la turneul final din rusia.

Mureşan: “Nu vrem
arbitri străini”
iuliu muresan, presedintele
clubului cFr cluj, nu agreează
ideea aducerii de arbitri straini la
meciurile din playoff.  “noi nu
vrem arbitri straini. au fost dis-
cutii de arbitraj si cu straini. Si ei
pot gresi. atunci daca aducem ar-
bitri straini, ai nostri unde sa ar-
bitreze, unde sa se caleasca in
meciurile tari, la straini?”, a spus
muresan la Digi Sport. acesta a
mai spus ca a tinut cu Dinamo in
derby-ul de duminica seara cu
FcSB, dar ca in europa league
va fi un sustinator al ros-albas-
trilor.  “ne dorim in continuare
sa castigam cu 1-0. e un rezultat
foarte sanatos si bun”, a mai spus
oficialul liderului din liga 1 Be-
tano. FcSB sustine prin vocea
patronului Gigi Becali aducerea
de arbitri straini la meciurile din
playoff, urmatoarea adunare
Generala a lpF urmand a decide
asupra acestui aspect. ovidiu
haţegan a arbitrat în ianuarie şi
februarie şi patru meciuri în zona
arabă: trei în arabia Saudită şi
unul în Qatar. ultimul meci con-
dus de haţegan a fost al Feiha -
al ahli 1-1, disputat vineri, 16
februarie.

Scrimă  /  Ana Tomșa, bronz la Budapesta în turneul Micii Olimpiști

asociația Județeană de 
Baschet anunță că e în plină pre-
gătire noua ediție a campiona-
tului județean.

După reușita din 2017,
anul acesta se pare că numărul
echipelor va crește iar în campio-
nat se va înscrie și o echipă de
liceu, cea a colegiului Kolcsey.

”S-a marit numarul de echipe
fata de anul trecut, intr-adevar
nu cu multe echipe, dar a aparut
si o echipa de liceu, Kolcsey.
Structura competionala a cam-
pionatului ramane ca si anul tre-
cut, tur-retur si turneu Final
Four”, ne-a transmis norbert
papp, președintele aJ Baschet.

meciul vedetelor
baschetului din nBa, celebra par-
tida dintre reprezentantii confer-
intelor est si Vest, a fost castigat in
acest an de echipa estului, cu 148-
145.

la fel ca in fiecare an s-a
jucat practic fara aparare, ambele
echipe fiind concentrate aproape
exclusiv pe generarea de spectacol
sub panoul advers.

leBron James, starul lui

cleveland cavaliers, a fost desem-
nat mVp – cel mai valoros jucator
al partidei, dupa ce a reusit 29 de
puncte, zece recuperari si opt pase
decisive. pentru James este al
treilea titlu de mVp in all Star
Game.

meciul a avut loc in Sta-
ples center din los angeles, fara
insa ca vreun jucator de la lakers
sau clippers sa fie selectionat in
echipa Vestului.

BaSchet maSculin

Pregătiri pentru Campio-
natul județean

Spectacol

Estul a învins Vestul 
în All Star Game

h t t p : / / w w w . g a z e t a n o r d - v e s t . r o /
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Dinamo şi FCSB au ter-
minat la egalitate, 2-2
(1-0), în eternul derby

al fotbalului românesc,
duminică seara, pe Arena
Naţională din Bucureşti, în
etapa a 25-a a Ligii I.

Vicecampioana a smuls
egalul în ultimele secunde ale
prelungirilor, printr-un gol mar-
cat de Filipe Teixeira (90+3),
care a preluat mingea nest-
ingherit în careul advers şi a şutat
la colţul scurt, în urma unui cor-
ner.

Dinamo conducea cu
2-0 în min. 84, prin golurile mar-
cate de croatul Ivan Pesic (20),
din centrarea lui Dan Nistor, şi
de Gabriel Torje (57). FCSB a
redus din diferenţă prin Dennis
Man (84), care a fructificat cu
capul centrarea lui Constantin
Budescu, pentru ca apoi Teixeira
să înscrie golul   egalării.   Ivan
Pesic a reuşit primul său gol în
tricoul lui Dinamo.

Prima ocazie a meciului
a fost ratată de ‘’roş-albaştri’’, în
min. 2, când Penedo a respins
lovitura de cap a lui Ov. Popescu,
iar apoi Enache a reluat pe lângă
poartă din poziţie ideală.

Dinamo a deschis
scorul în min. 20, prin Pesic,
după o serie de gafe ale apărării
oaspete, în frunte cu Planic şi
Vlad.

Florin Tănase a avut o
oportunitate bună (25), dar
voleul său la centrarea lui Enache
a trecut peste poartă.

Budescu a tras peste
poartă din poziţie favorabilă, din
lovitură liberă de la circa 20 de
metri (56), iar un minut mai
târziu Dinamo îşi dubla avanta-
jul, prin Torje, lansat de Nistor
pe contraatac.

FCSB a dominat terito-
rial, însă a fost lipsită de

inspiraţie, reuşind să creeze
destul de puţin pericol la poarta
lui Penedo. Teixeira (59) a şutat
de la 20 metri, puţin pe lângă
ţintă, iar Budescu (69) a tras din
voleu pe lângă poartă.

Echipa antrenată de
Nicolae Dică a redus din
diferenţă prin Dennis Man (84),
la centrarea lui Budescu. Bude-
scu a avut apoi două situaţii mari
de gol, însă şutul său de la circa
25 de metri a fost respins salva-
tor de Penedo (90), pentru ca
apoi Romera să îl blocheze
(90+2), la faza premergătoare
golului egalării.

În ultimele secunde ale
meciului, un suporter a pătruns
pe teren în zona portarului An-
drei Vlad (FCSB), dar a fost
evacuat rapid de pe gazon.

În ultima etapă a se-
zonului regulat, Dinamo va juca
în deplasare cu Astra Giurgiu,
într-un meci decisiv pentru ac-
cederea sa în play-off.

În tur, FCSB s-a impus
cu scorul de 1-0.

FCSB venea după
patru victorii şi un egal în cam-
pionat.

Dinamo e neînvinsă de
şapte etape, în care a obţinut
patru victorii şi trei egaluri.

Bălgrădean,
la FCSB?
FCSB doreste sa realizeze o ul-
tima mutare de-a dreptul surprin-
zatoare in ultima zi a perioadei de
transferuri pentru formatiile din
Liga 1. Gigi Becali s-ar fi inteles
cu un fost portar al lui Dinamo,
care ar urma sa vina pentru a-i lua
locul criticatului Andrei Vlad.
Cristi Balgradean (29 de ani), de
la Concordia Chiajna, e goal-
keeperul cu care finantatorul lui
FCSB s-ar fi inteles! „Da, astazi
iau portar. Iau portar! Da, il iau
pe Balgradean”, a spus Becali,
potrivit Gazeta Sporturilor. Con-
tactat de sursa citata mai sus, Bal-
gradean a declarat: „Va rog mult,
nu pot sa vorbesc acum! Chiar nu
pot”. 

Balgradean n-a mai evoluat in ul-
timele doua luni, dupa ce a fost
exclus de la prima echipa a Con-
cordiei Chiajna pe motive disci-
plinare.   

Clasamentul WTA actualizat: 
Şase jucătoare din
România în top 100
WTA a dat publicitatii clasamen-
tul actualizat pentru aceasta sap-
tamana, ultima in care daneza
Caroline Wozniacki va mai de-
tine primul loc. Din 26 februarie
Simona Halep revine la conduc-
ere. Wozniacki are 8010 puncte,
fiind urmata de Halep cu 7965
puncte. Pe trei si-a consolidat
pozitia Garbine Muguruza, cu
6175 puncte, dupa finala dispu-
tata la Doha. Urmeaza un grup de
trei jucatoare cu peste 5000 de
puncte, Elina Svitolina (5910),
Karolina Pliskova (5080) si Jelena
Ostapenko (5000). 

Topul zece este completat de
Caroline Garcia (4625), Venus
Williams (4277), Angelique
Kerber (3220) si Petra Kvitova
(3086), campioana de la Doha.
Mihaela Buzarnescu a urcat
patru locuri si ajunge pe cea mai
buna pozitie a carierei, locul 39.
In topul 100 mondial le mai
avem pe Sorana Cirstea (36),
Irina Begu (38), Monica
Niculescu (75) dupa un salt de
17 locuri, si Ana Bogdan (87).

AC Milan a castigat la
limita, scor 1-0, duminica seara
pe teren propriu cu Sampdoria,
o vecina de clasament.

Giacomo Bonaventura
a marcat unicul gol al meciului
cu o reluare din interiorul careu-
lui in minutul 13.

Milanul ratase un
penalty in minutul 6 prin Ro-
driguez.

Pentru AC Milan a fost
a sasea victorie in opt meciuri
disputate in toate competitiile
din acest an.

Echipa pregatita de
Gennaro Gattuso este neinvinsa
in 2018 si se apropie la sapte
puncte de Inter Milano, echipa

de pe locul patru, ultimul care
asigura prezenta in sezonul ur-
mator al Champions League.

In alta ordine de idei,
presa italiana vorbeste in termeni
ingrijoratori despre investitorul
chinez Yonghong Li care a pre-
luat clubul in aprilie 2017, anun-
tand intrarea acestuia in
insolventa cu perspectiva fali-
mentului la orizont.

Li i-a platit lui Silvio
Berlusconi suma de 740 mil-
ioane de euro pentru
achizitionarea pachetului ma-

joritar de actiuni la AC Milan.
Afaceristul chinez s-ar

fi imprumutat de la un fond de
investitii pentru a cumpara Mi-
lanul, bani pe care acum nu mai
are de unde sa-i dea inapoi.

Corriere della Sera
anunta ca Yonghong Li a dispus
la vremea achizitionarii clubului
italian doar de 100 milioane de
euro, restul banilor fiind impru-
mutati de la fondul Elliott Man-
agement si din mai multe
offshore-uri.

LIGA 1

FCSB, remiză in extremis cu Dinamo
8 ”Câinii roșii” tremură pentru locul din play-off

Milan revine spectaculos în Serie A 
8 Iar patronul chinez e în insolvenţă!

Real Madrid a de-
venit, duminică seară, prima
echipă care ajunge la 6.000 de
goluri marcate în istoria
Primera Division. La patru zile
după victoria cu Paris Saint
Germain, “galacticii” au fost
implicaţi într-un meci nebun,
câştigat cu 5-3 pe terenul lui
Betis Sevilla.

Fără Modric, Kroos şi
Benzema în echipa de start,
Realul a început bine şi Asen-
sio a deschis scorul în minutul
11, dar veştile proaste au în-
ceput să curgă imediat. Mai
întâi, Zidane l-a pierdut pe
Marcelo, înlocuit cu Theo

Hernandez, apoi, în doar patru
minute, golul lui Mandi şi au-
togolul lui Nacho i-au adus pe
andaluzi în avantaj până la
pauză.

Repriza a doua a fost,
însă, una perfectă pentru Zi-
dane şi elevii săi. Sergio Ramos
a marcat cu capul, din corner,
pentru 2-2, iar Asensio, din
pasa lui Carvajal, a făcut 3-2
în minutul 59, când a marcat
golul 6.000 pentru Real în
Primera Division. Cristiano
Ronaldo a înscris şi el, după
pasa lui Casemiro şi un şut
puternic din careu, Leon a
redus diferenţa în minutul
85, dar Benzema, intrat pe

teren în locul lui Ronaldo, în
minutul 89, a închis tabela în
prelungiri.

S-a terminat 5-3 pen-
tru Real, care a strâns a patra
victorie în ultimele cinci
etape din Primera Division şi
a ajuns la 45 de puncte, sufi-
ciente doar pentru locul al pa-
trulea. Cu un meci mai puţin,
23 faţă de 24, “albii” sunt la 18
puncte de rivala Barcelona, la
unul de Valencia şi la zece de
Atletico Madrid, echipa de pe
locul al doilea. Betis, care
duminică a oferit al patrulea
meci al sezonului cu minim
opt goluri, rămâne pe nouă în
Primera, cu 33 de puncte.

“Galacticii”, meci nebun câştigat pe terenul lui Betis Sevilla
8 Real Madrid, prima echipă care ajunge la 6.000 de goluri marcate în istoria Primera Division 
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam soferi cu expe-
rienta, transport marfuri in-
tern-international, categoria
B, B-CE, Carei. 0745506310
l SC Atlantic Impex SRl
angajeaza lucrator comercial
si gestionar in magazinul Ber-
veni. 0756054115
l Angajam coordonator
transport marfa cu experienta,
cunoscatori limbi straine
mediu sau avansat, abilitati
planificare, organizare, nego-
ciere, Carei. 0786173358.

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast,
materiale constructii, etc.
0747 206 222
l Transport ieftin nisip,
balastru, diverse, cu auto 3.5
tone. Telefon 0770975715

l Duc-aduc persoane pe
ruta Romania-Germania-Ro-
mania, la fiecare sfarsit de sap-
tamana. Telefon:
0 7 6 0 7 6 9 2 9 9 ,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip,
diverse, 3,5 tone. Telefon
0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru
foc, mutări mobilier, orice, la
cererea clientului. Seriozitate
şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale po-
rumbei albi. Tel.
0745.893.224 
l Forez puturi de apa la
preturi negociabile, in orice
tip de teren. Informatii tele-
fon 0753924223.
l Retapiţez canapele.
0749-596016.

TERENURI

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

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI DIVERSE

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

VÂNZĂRI 
DIVERSE AGRICOLE

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

VANZARI AUTO

l Vand bascula Ford Tran-
sit neinmatriculat, 6 locuri,
roti duble, RAR.
0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand casa 3 camere Carei
zona centrala, 28 sau 20 ari
teren (gaz, termopane) sau
schimb cu apartament, 55.
000 euro. 0751209868. 

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

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. Re-
comandat pentru spatii
comerciale sau complex rezi-
dential, cu acces la toate util-
itatile.0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in SM, Strada
Botizului. 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 nisip, balast, pământ,
gunoi - la cel mai bun preţ
!!!!! Tel: 0758413923

Vând fân balotat. 5 lei/buc.
Telefon 0786.421.729

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

GNV
Mica Publicitate

l M.P.V. CAR CARPET SRL. cu sediul în judeţul Satu Mare, Comuna
Certeze, sat Certeze, str. Principală nr.127, anunţă solicitarea emiterii autorizaţiei
de mediu pentru activitățile:-spălătorie și întreţinere auto, prestări servicii, cod
CAEN: 4520;-spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor
tip blană, cod CAEN:  9601;- alimentaţie publică, baruri și alte activităţi de ser-
vire a băuturilor, cod CAEN: 5630, desfășurate pe amplasamentul din mu-
nicipiul Negrești-Oaș, str. Ion Creangă nr.110/A. Consultarea documentaţiei,
sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, vineri între orele 8.00-14.00. Pentru orice informaţii referitoare la activi-
tate vă puteţi adresa la Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare. Telefon:
0261-736003, tel/fax: 0261-733500, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.
l Hagen Roland Michael cu domiciliul in mun.Carei, str.Vasile Alecsandri,
nr.15A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “Garaj P in loc.Urziceni Padure, com.Urziceni,
jud.Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus 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 8-16.30, vineri intre orele 8-14 si la sediul titularului
din loc.Urziceni Padure nr.27, com.Urziceni, jud.Satu Mare. Observatiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare
l SZILAGYI A ANDRAS LEVENTE P.F.A. cu sediul in loc.Tasnad
str.Lacrimioarelor nr.83 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul:INFINTAREA UNEI PLAN-
TATII POMICOLE IN U.A.T. TASNAD, JUDETUL SATU MARE” In-
formaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-
joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 si la sediul titularului din loc.Urz-
iceni Padure nr.27, com.Urziceni, jud. Satu Mare. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.
l Erseki Nicolae anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere conducta de gaze
naturale si bransamente de gaz “ propus a fi amplasat in Satu Mare, str.Viorel
Salajan, f.n. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B si
la sediul SC Termogaz SRL, Satu Mare, str.Stefan cel Mare, nr.24/2 in zilele de
luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, anunta publicul in-
terest ca Planul Urbanistic Zonal-“Statie de Distributie Carburanti 3
pompe MPD, Imprejmuire, Elemente Identificare Semnalistica, Racord,
Utilitati” amplasat pe DN 19A, CF 79554, municipiul Satu Mare, jude-
tul Satu Mare, avand ca titular Socar Petroleum SA, nu necesita evaluare
de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei
de incadrare se transmit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Medi-
ului Satu Mare, din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod
440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, in zilele de
luni-joi intre orele 8-16.30, si vineri intre orele 8-14, in termen de 10 zile
calendaristice de la data aparitiei anuntului. Decizia motivata a etapei
de incadrare poate fi consultata la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro

Dau in chirie spatiu cladire propri-
etate personala, 80 mp situat in

strada Retezatului, nr. 30 in spate la
Mondiala, spatiu renovat  in per-

fecta stare de functionare, utilizabil
pentru birouri, cabinete diverse,

imediat ocupabil. 
Informatii la telefon 0740.268.911

ANUNȚ

Subscrisa EUROINSOLV
SPRL, cu sediul social în Satu
Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr.
10, jud. Satu Mare, tel.
0361/809.462; 0361/809.460, e-
mail: office@euro-insolv.ro, ad-
ministrator judiciar al
OMIKRON CONSTRUCȚII
SRL - în insolvență, in insol-
vency, en procedure collective, cu
sediul în Satu Mare, str. Zenit, nr.
4, ap. 18, Jud. Satu Mare,
J30/991/1996, având cod de
identificare fiscală 9012050, des-
emnat conform Încheierii nr.
65/F/CC din data de
30.01.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Satu Mare, Secţia a II-a Ci-
vilă, de Contencios,
Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr. 65/83/2018, notificăm urmă-
toarele:
1. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererilor de admitere a
creanțelor în tabelul preliminar
este data de 23.03.2018;
2. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, de-
punerea și publicarea în BPI a
tabelului preliminar al creanţelor
este data de 24.04.2018. Terme-
nul pentru depunerea contestaţii-
lor este de 7 zile de la publicarea
în BPI a tabelului preliminar. 
3. Termenul pentru depunerea ta-
belului definitiv al creanţelor este
data de 15.05.2018. 
4. Data ședinței Adunării credi-
torilor este 27.04.2018, la sediul
ales al administratorului judiciar. 
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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, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în lo-
calitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 855.206 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afe-
rent, 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 lichidatorului 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 demola-
bile – 3.400 mp la pretul de vanzare 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 Dece-
bal, 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 31.770 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona
Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pre-
tul 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 pretul 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

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 trans-

port.

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
Diverse stocuri de marfa (costume).

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de trans-
port

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 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 PRODIGAL CONSTRUCT SRL
Echipamente tehnologice, masini unelte pentru
turnat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica la 63.175
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 WILOCOM SRL
Diverse bunuri mobile si stocuri.  280 lei
Peugeot 307 1,6 i.    5823 lei

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

2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului
judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A,
Satu Mare, in fiecare vineri, SC ERGOLEMN
S.A ora 08:00, SC. LOCATERM S.A. 09:00,
S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC
AGROSERV S.A 10.00, SC C&V LORE-
MAR SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA
SRL 11:00, SC MIDICONS 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
ELEGANCE 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 vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoareiSC PAN-
NATEK SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bu-
nurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei: Autotrac-
tor marca Volvo 3 bucati, Semiremorca Krone 1
bucata la cel mai bun prêt oferit, licitatia se organi-
zeaza 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 van-
zare prin licitatie bunurile SC CLARA PROD-
COM 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 judiciar, 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 Tribunalul
Satu Mare Secția a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul  7965/83/2012,
scoate la vanzare prin negociere directa bunurile
apatinand debitoarei ce consta in autoutilitare, au-
tocamion, stoc de marfa, mijloace 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 Tri-
bunalul Satu Mare Secţia A-II-A Civila, de Con-
tencios Administrativ si fiscal în dosarul
5665/83/2012, scoate la vanzare prin licitatie
publica apartament, in casa de locuit , situata în
Satu Mare , str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la pre-
tul de 20.160 Euro, licitatia se va tine in fiecare zi
de vineri la sediul lichidatorului judiciar de pe str.
C-tin, Brancoveanu, nr.3/A, Satu Mare, la ora
12.30.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
AGROSERV SA, conform Sentinței comerciale
nr. 1984/F din data de 09.11.2011, pronunţată de
Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială şi Con-
tencios Administrativ, în dosarul  4670/83/2009,
scoate la vanzare prin licitatiee 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,
platforma betonata cu alei si trotuare, imprejmuire
gard, instalatie alimentare cu gaze naturale, put
forat, etc). Licitatia se va tine in fiecare zi de vineri
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 debitoarei SC
VIRAG TREND ARUHAZ 2013 SRL, desem-
nat conform încheierii nr 376/F/CC/2016 din
data de 22.08.2016, pronunţată de Tribunalul
Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr.1972/83/2016, scoate la vanzare bunurile fali-
tei ce consta in camere frigorifice, mobilier comer-
cial si stocuri de marfa (ornamente florale) la
pretul de 8208 Euro.

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales  al acestuia  din str. Constantin Bran-
coveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0749212108, 0361 809 462; sau email
office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente,terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 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: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living, bu-
catarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol,
logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza cu micro-
centrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi San-
dor, 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.

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.
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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 reabilitat termic.
Apartamentul se vinde complet utilat, iar in pret este
inclus si o boxa in suprafata de 3,5 mp - 36.000 euro,
negociabil
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, 629 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Basmelor, F.N., jud. Satu Mare - 16.960,00 euro +
TVA
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL,
drum pavat - 89.620,00 euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 3.105,00 euro + TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare, propri-
etatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de acces -
1.330,00 euro + TVA
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

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), sit-
uat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit, având
ac. 75 mp + teren intravilan format din două parcele,
având suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str. Principală,
nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din grajd, filtru sanitar,
sală de necropsie, depozite, silozuri, sală de muls, ves-
tiare 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 Resighea, 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 ( ex-
tratabular ) + 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. Paltinis, 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 - 204.056 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa, pro-
ductiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren extravi-
lan 21.500 mp – 147.483,50 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ S+P+2E,
partial construit, in suprafata de 214 mp, depozit,
birouri si 2 soproane in SC=144mp si 36 mp + teren
4.437 mp, situate în loc. Satu Mare, str. Alecu Russo,
nr. 25/A – 600.000 lei + TVA
Teren, 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 productiv-administrativa,
avand suprafata construita de 274,27 mp + teren in-
travilan in suprafata de 1.293 mp., situate in loc. Carei,
str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare - 33.000 euro 

Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
Imobil commercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 10.500 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in co-
muna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu Mare –
8.983 euro

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

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg,
putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina,
rulaj estimate 1.200.000 km – 4.856 euro + TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg
– 1.444 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 fabricatie, 1995 –
2.595 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI, caroseria
berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an fabricație 1998, nr. iden-
tificare 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 in-

digo, nr. de înmatriculare SJ03ZGW, avariat – 712 lei
+ TVA

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc - 22.486,40 euro, TVA inclus
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer
SRL – 5.009 euro + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero
SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoterapie,
diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) propri-
etatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) pro-
prietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Sebas-
tian SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa
SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea Alessy
Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar
) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti
Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) propri-
etatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Bonea Construct
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente )proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Dan-
ciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pen-
tru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje constructii )
proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

INSOLVENŢA SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica/negociere directă:

case; apartamente; terenuri; diverse.

Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844 sau
www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  în-
registrată în registrul formelor de organizare sub nu-
mărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail
office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, te-
lefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare, repre-
zentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în
calitate de lichidator/administrator judiciar a urma-
toarelor falite:

SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL,societate  în faliment, in bankrup-
tcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.187,45 lei, lada frigorifica 1 buc, 652 lei,
bazin peste,  1.348,40 lei, notebook, 1.038,73 lei, alarma , 1 buc, 1.231,6 lei, autoutilitara
mercedes (2004),   14.506,06 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  1.088,70 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de
marfă în  valoare de 1.300,75 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc
de marfă, cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele
transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in ban-
kruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei
+ TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri
mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 117.944 lei.
SC  DOMENIUL PUBLIC SATU MARE  SRL, societate  în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite, bunuri mobile, dispozitiv de blocare parcare cu o valoare de piață
de 2.430 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 valoarea de
piată 187.670 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 23.02.2018, 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 171.200 lei și bunuri mobile, echipamente
tehnologice cu o valoare de piață de 24.350 lei.
- Licitația publică va avea loc  în data de 23.02.2018, ora 10:00 la sediul ales al lichida-
torului 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 02.03.2018, ora 13:00   la sediul ales al lichidatorului
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 .

Notificări : În temeiul art. 99-100   din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă  coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ notifică deschiderea procedurii
simplificate de faliment  împotriva debitorului SC  SARCA  SRL, societate  în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite , prin încheierea civilă  nr.   552/2017 din data de  28.12.2017,  pronunţată de către
Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul
4472/83/2017.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
14.02.2018.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura
insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este
27.02.2018.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz
netrecute  de lichidatorul  judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice
altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă
a tabelului preliminar. 
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 13.03.2018.
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul social al lichidatorului judiciar din localitatea Satu

Mare, strada Avram Iancu 49,  la data de 05.03.2018, ora 11:00, având ca ordine de zi - prezentarea
stadiului procedurii insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de
insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei
.  

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 debitorilor 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 val-
oarea 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,arti-
cole 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 val-
oarea de pornire. 

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

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, ur-
mând ca în funcție de prevederile Codului Fiscal
să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi
cazul. Informații suplimentare– tel. 0786199011. 
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
S-ar putea să fiți nemulțumit din cauza
că trebuie să amânați o călătorie în
interes profesional sau de afaceri.
Amânarea ar putea fi, de fapt, în
avantajul dumneavoastră, pentru că
astăzi nu sunt recomandate călătoriile
lungi.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Schimbările pe care intenționați să le
faceți în cămin sunt bine primite de cei
din familie, dar țineți cont și de dorințele
partenerului de viață.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
În prima parte a zilei aveți

posibilitatea să finalizați o lucrare
începută mai demult în casă.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Se pare că azi aveți multe probleme de
rezolvat. Aveți posibilitatea să faceți
anumite schimbări în cămin, care ar
putea contribui la îmbunătățirea
relațiilor cu partenerul de viață.

LEU (23 iulie – 22 august)
Este o zi bună pentru a va ocupă de

rezolvarea unei probleme financiare
mai vechi. Dacă vi se propune o
colaborare, ar fi bine să nu o refuzați,
pentru că ar putea determină o
schimbare în bine în viață
dumneavoastră.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Se anunță o zi destul de încărcată, așa
că ar fi bine să va organizați cât mai
riguros. S-ar putea să fiți nevoit să
faceți cheltuieli neprevăzute. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Este momentul să va concentrați atenția
asupra problemelor din cămin. Va
puteți bază pe intuiție, dar țineți cont și
de dorințele partenerului de viață. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Astăzi s-ar putea ivi ocazia să rezolvați
o problemă financiară care va
preocupa de mai mult timp.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Aveți ocazia să puneți în practică
planurile pe care vi le-ați făcut în
legătură cu o afacere. Relațiile cu
prietenii ar trebui să fie foarte bune. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Astăzi aveți tendința să va ocupați de
mai multe proiecte în paralel. Înainte
de a începe ceva nou, ar fi bine să
finalizați o parte dintre lucrările deja
începute.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Se pare că sunteți în formă și este un

moment bun pentru a demară noi
activități. Azi sunt favorizate și
planurile de viitor în ceea ce privește
locuința și viață de familie.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Astăzi creativitatea ar trebui să fie
la cote înalte și va poate ajută să
rezolvați probleme dificile într-un
mod ingenios. Va recomandăm să
țineți cont de sfaturile unei rude
mai în vârstă.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Cautand extraordi-
narul cu jenni Sezon 3 ep9
07:30 – Stiri
08:00 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata populara
12:00 – Saptamana sportiva
(r)
13:30 – Music News
14:00 – Box Office
14:30 – Film doc. Cele 3
credinte ale Ierusalimului
ep1
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Oameni si fapte (r)
17:00 – Avocat TV

18:00 – Ora adevarului
19:00 – Viaţa la ţară (re-
luare)
20:00 – Stiri
20:45 – Muzică şi voie bună 
23:00 – Stiri
23:40 – La vârsta noastră...
00:00 – Dimineata populara
(r)
03:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (re-
luare)
06:00 – Avocat TV  (re-
luare)

Recomandare

21: 45 - Fotbal UCL: 
Chelsea - Barcelona

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 Ferma vedetelor  21:45
Fotbal UCL: Chelsea - Barcelona
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 Fa-
milia Fang
09:30 12 Pact
m a t r i m o n i a l

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 oro-
rilor   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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legea junglei pe șosele:
scapă cine poate

Cu toate raziile și fil-
trele organizate în trafic de
polițiștii rutieri, cu toate per-
misele suspendate și amenzile
aplicate, se pare că se moare
încă la greu pe drumurile din
județ. Săptămâna trecută, spre
exemplu, patru persoane au de-
cedat și una se zbate între viață
și moarte la spital. Și aproape
toate accidentele grave s-au
produs din cauza vitezei, a

neatenției și, spunem noi, a
miserupismului. Traficul din
județ s-a transformat într-o
junglă din care scapă cine
poate. Și, din ceea ce putem
constata, scapă cu viață din ce
în ce mai puțini. Nu știm ce
trebuie făcut. Sunt specialiști
care sunt în măsură să ia de-
cizii. Dar trebuie făcut ceva
pentru că, uneori, mor și oa-
meni nevinovați. 

vrEMEa azi curS 
valutar

Euro

uSD

100 Forinţi

4,6609

3,7530

1,4977

Maxima: 6 °C      Minima: 0 °C

Înnorat, gen :O

Șanse de precipitații: 10%

avocatul Poporului, din nou la Satu Mare
Joi, 22 februarie 2018,

de la ora 10,30, în sala mică de
şedinţe a Palatului Administrativ
se vor desfăşura audienţele
lunare organizate de către
reprezentanţii Biroului Teritorial
Oradea al instituţiei Avocatul
Poporului. Amintim că se poate
adresa instituţiei Avocatul
Poporului orice persoană fizică
care se consideră lezată într-un
drept al său de către o autoritate
publică, cu excepţia autorităţii
judecătoreşti.

Petiţia ce va fi depusă la
reprezentanţii Biroului Teritorial
Oradea al instituţiei Avocatul
Poporului trebuie să cuprindă
informaţii complete referitoare

la datele de identificare ale
persoanei lezate (nume,
prenume, domiciliu);drepturile
şi libertăţile încălcate, faptele
invocate, descrierea lor,
autoritatea reclamată, dovada
întârzierii sau refuzul
administraţiei publice de a
soluţiona cererea, menţiunea

obligatorie dacă petiţia face
obiectul unei cauze aflate pe
rolul instanţei judecătoreşti  sau
dacă a format obiectul unei
judecăţi, precizarea autorităţilor
publice care au fost sesizate
anterior. Totodată, la cerere se
anexează actele doveditoare (în
copie).

Postul Paştelui sau Postul
Mare a început ieri şi se
încheie pe data de 8

aprilie, odată cu sărbătoarea
Învierii Domnului, fiind cel
mai lung şi mai aspru din cele
patru posturi de durată de
peste an. A fost statornicit de
Biserică pentru curăţarea sufle-
tească şi trupească, astfel încât
creştinul să primească purificat
marea sărbătoare a Învierii
Domnului.

După ce credincioșii
ortodocși și cei greco-catolici au
serbat duminică Lăsatul Secului,
fiind ultima zi în care se mai
poate mânca tot ce poftește
inima, începând de ieri s-a intrat
în Postul Mare. Acest post are ca
model cele 40 de zile de postire
ale Mântuitorului înainte de în-
ceperea activităţii Sale mesianice.
De aceea, se mai numește și Pa-
truzecime sau Păresimi. Postul
Mare este împărţit în două, și
anume perioada de până la Florii,
de 40 de zile, căreia i se adaugă
Săptămâna Patimilor, de la Florii
la Înviere. Pe perioada postului
nu se mănâncă deloc carne, ouă,
lapte sau brânzeturi. De aseme-
nea, nu se consumă nici pește,
untdelemn și vin, decât în zilele

de dezlegare la untdelemn și vin
și dezlegare la pește (la 25 mar-
tie, de Bunavestire, și în Dumi-
nica Floriilor).

În prima săptămână și
în ultima a Patimilor, postul este
mai aspru și cere mai multă evla-
vie. Astfel, luni și marţi, primele
două zile din Post, se mănâncă o
singură dată pe zi, seara, numai
pâine și apă. La fel, în Săptămâna
Patimilor, cu excepţia zilei de joi,
a Cinei celei de Taină, când se
mănâncă de două ori. Vinerea și
sâmbăta dinainte de Înviere este
post negru, cu abţinere totală de
la orice aliment și apă. Este reco-
mandat, totuși, ca fiecare credin-

cios să își întrebe duhovnicul ce
regim trebuie să respecte, ţinând
cont de vârstă, eventuale boli,
tipul de activitate, călătorii și al-
tele.

Dar postul este cu mult
mai mult decât o dietă alimen-
tară. Este o pregătire purifica-
toare, sufletească și trupească,
pentru a trăi și primi cum se cu-
vine Jertfa și Învierea lui Hristos.
Sfinţii Părinţi spun că orice abţi-
nere, cât de mică, orice înfrânare
de dragul credinţei este primită
ca jertfă în Cer. La fel, orice faptă
bună, milostenie sau rugăciune.
În acest an, Paștele ortodox este
prăznuit pe 8 aprilie.

Am intrat în Postul Paștelui
8 Este cel mai lung și cel mai greu post de peste an

RECOMANDARE. Postul este atât pentru suflet, cât și pentru trup

În acest an, etapa
națională a olimpiadei de
matematică pentru clasele V-VI,
se va desfășura în perioada 3-7
aprilie în Negrești-Oaș și pentru
clasele VII-XII, în municipiul
Satu Mare.

”Orașul Negrești-Oaș va
găzdui, în luna aprilie, Olimpiada
Națională de Matematică,
împreună cu municipiul Satu
Mare ! Suntem onorați să putem
susține și noi organizarea acestei
competiții – etapa pe gimnaziu,

care se va desfășura la Liceul Teo-
retic Negrești-Oaș. Sper să ne
ridicăm la înălțimea altor județe
și orașe care găzduiesc olimpiade
de această talie!”, spune primarul
orașului Negrești-Oaș, Aurelia
Fedorca.

olimpiada națională de Matematică, la negrești

Florin Dura
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