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PSD Satu Mare are propuneri 
concrete pentru investiţiile din judeţ

Pregătiri intense pentru 
organizarea reușită a 

meciurilor de la EURO 2020
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”Contrabanda e hoție! Te bagă
la pușcărie”

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

Ucrainenii sătmăreni l-au sărbătorit pe
TARAS ȘEVCENKO la împlinirea a 

204 ani de la nașterea sa
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Înfrângere venită după pauză
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Numărul de beneficiari ai
indemnizaţiei sociale pentru pension-
ari a fost, în ianuarie 2018, de 811.059
persoane, din care 661.735 pensionari
din sistemul public şi 149.324 pen-
sionari agricultori, conform datelor
centralizate de Casa Naţională de Pen-
sii Publice.În cazul pensionarilor din
sistemul public, valoarea medie a
indemnizaţiei suportate de la bugetul
de stat era de 185 de lei. Cele mai mari
valori au fost înregistrate în judeţele

Cluj - 217 lei, Bistriţa-Năsăud - 216 lei
şi Hunedoara 215.Cei mai mulţi ben-
eficiari ai acestei indemnizaţii erau în
judeţele Suceava - 26.511 pensionari,
Iaşi - 23.870 şi Dolj - 23.046. În ceea
ce priveşte pensionarii agricultori,
indemnizaţia socială medie suportată
de la bugetul de stat a fost de 111 lei,
valoarea cea mai mare fiind înregistrată
în Bucureşti (între 148 lei şi 183 lei) şi
judeţele Ilfov - 176 de lei, Gorj - 157
de lei şi Caraş-Severin - 147 de lei.

CNPP: 811.059 pensionari au
primit indemnizaţie socială în
ianuarie 2018

Inundații în
județ
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 19 martie 2018
ziua 78  a anului

Soarele răsare la 6 și 37 minute,
apune la 18 și 13 minute.

1945 - Hitler semnează De-
cretul Nero privind dis-
trugerea infrastructurii
economiei germane pentru a
nu mai putea fi utilizată de tru-
pele aliate.

Cel care dă nu trebuie să-şi mai
aducă aminte, iar cel care
primeşte nu trebuie să uite.

(talmud)

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. Mc. Hrisant,
Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian
diaconul (Post)
Greco- catolic - Sf. m. Hrisant
și Daria. Sf. Iosif, patronul Bis-
ericii Universale.
Romano - catolic - SF. IOSIF,
soţul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel
Callo, m. 
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”Bună dimineața stimați
cititori … și bine ați revenit ală-
turi de noi … să dăm piept unei
alte provocări a vieții, începutul
unei noi săptămâni. Suntem
Afdam și …”  ”și Cfaim, umilii
dumneavoastră corespondenți
de politică internă și
internațională ai Agenției de
Știri  - Tsev Dron Ed Atezag și vă
anunțăm cu surle și trâmbițe că
azi se împlinește un an de la
săvârșirea unui eveniment cultu-
ral de excepție pentru iubitorii
de teatru din Satu Mare.” ”Este
vorba de  premiera piesei ”Ai
promis, te rog să mori!” montată
în scenă de colectivul Teatrului
de Nord, după un text creat de
Cornel Udrea, scris ”noaptea, la

lumina zilei” după cum ne
menționa atunci regizorul An-
drei Mihalache”. ”O producție
teatrală de excepție, mai ales pen-
tru faptul că rolul principal a fost
interpretat de regretatul Vasile
Blaga, care acum … sunt sigur că
ne privește de sus.”   ”Și ca de obi-
cei, artiștii sunt acei «frumoși
nebuni ai marilor orașe» care au
menirea să mai tragă din când în
când câte-un semnal de alarmă,
să ne conducă prin artă la desco-
perirea sensului, a vieții în lu-
mină.” 

”Avem în față un comu-
nicat remis de Alianța Familiilor
din România prin care ni se
spune că: « Istoria noastră a în-
ceput cu procrearea și se va sfârși
când procrearea va înceta». Des-
pre acest subiect al vieții … al res-
pectării vieții vom încerca să
vorbim în continuare ... mai ales
pentru că este un subiect extrem
de actual, dar … din păcate în
mod voit nebăgat în seamă de
mai marii politicieni ai lumii. Cu
toții cunoaștem faimoasa frază
din ”Hamlet”  "a fi sau a nu fi?"
("to be, or not to be?") și - n ulti-
mul timp se aud tot mai multe
voci care dau sentințe negative
acestei formule, într-un unison
devenit din ce în ce mai strident;
un strident care reflectă o men-
talitate occidentală în ascensiune
care se extinde în întreaga lume,
printr-o ideologie totalitară cu-

noscută sub denumirea de – an-
tinatalism -, ideologie care prin
diferite forme luptă împotriva
nașterii și dezvoltării vieții
umane sub toate formele. ”Alt-
fel spus … la nivelul străzii,
prin formele de manipulare so-
cială ”antinatalismul” e expri-
mat prin sloganuri aparent
frumos împachetate și poleite,
pe care … în numele unei im-
puse democrații,  le vedem și le
auzim deseori țipate cu prilejul
demonstrațiilor de stradă din
Occident și de la noi.”

”Nu ne mai miră faptul
că noi, oamenii de rând, cei
mulți … am devenit o masă inco-
modă și supărătoare pentru acea
minoritate putred de bogată care
conduce lumea. Între «băieții
deștepți plantați» în diferite
posturi cheie … în spatele ușilor
închise, și șefii de state din
Lumea a II-a și a III-a circulă
zilnic mii de indicații prețioase,
menite a ne ține într-un frâu
elegant destinat a se rupe … și
precum mânzul scăpat de sub
protecția iepei riscă a ajunge sub
roți de camion … și noi putem
să …” ”(Taci că ne aud băieții cu
ochi albaștri!) Un astfel de
pion(ier) băgat în față pentru
asigurarea «bunului mers al
societății» este și actuala
doamnă președinte a Fondului
Monetar Internațional. Astfel,
după Christine Lagarde: ”Bă-

trânii trăiesc prea mult și este
un risc pentru economia glo-
bală, trebuie făcut ceva (sursă
https://gandeste.org/adeva-
ruri/christine-lagarde-batranii-
traiesc-prea-mult-si-este-un-risc
-pentru-economia-globala-tre-
buie-facut ceva / 85789”
”Doamna Lagarde mai dorește
ca reuniunea de primăvară de la
Washington «să servească pen-
tru a privi înainte», în acest
context, ea cerând Guvernelor
să admită că îmbătrânirea le
poate crea probleme serioase în
viitor și că este un risc, în
consecință ea recomandând
pentru neutralizarea efectelor,
combinarea creșterii vârstei de
pensionare cu alte măsuri …”
”(ex. A se măsura bâta în cap)”
”Pentru prelungirea vârstei de
pensionare, First Lady FMI
propune ca aceasta să fie legată
de speranța de viață, astfel ca
numărul de ani în care pensio-
narul încasează pensia să nu
crească …” ”(adică mai bine zis:
dă-i omului cât nu poate duce
/că după aceea se duce sigur!)”
”Dar asta nu e de ajuns. FMI
crede că trebuie luate și alte mă-
suri, printre care reducerea pen-
siilor, creșterea cotizațiilor și
posibilitatea ca Statele membre
să angajeze asiguratori privați
pentru a acoperi acest „risc pen-
tru persoanele care traiesc mai
mult decat se asteptă”.

VALERIU IOAn

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 dez-
baterea celor  mai importante
subiecte ale zilei. Realizator:
Victor Constantinovici.

LOtUL nAţIOnAL DE
sPADĂ LA sAtU MARE
Ediţie specială în această seară

de la ora 20,45 la Săptămâna
Sportivă. In cadrul emisiunii de
la Nord Vest TV va fi difuzat
un reportaj de la sala de scrimă
Alexandru Csipler acolo unde
în această săptămâna le avem în
cantonament pe componentele
lotului naţional de spadă femi-
nin a României.

După 21,30 va fi
difuzată înregistrarea partidei de
baschet CSM SATU MARE-
OLIMPIA BRAŞOV.

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

Afdam şi Cfaim în apărarea Vieții
- Când omul luptă împotriva Omului -
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Ucrainenii sătmăreni l-au sărbătorit pe TARAS
ȘEVCENKO la împlinirea a 204 ani de la nașterea sa

Poetul național ucrainean
TARAS ȘEVCENKO a
fost sărbătorit la Satu

Mare, vineri, 16 martie, la bus-
tul acestuia din Piața Dr. Vasile
Lucaciu. Opera sa literară este
considerată fondatoarea limbii
și literaturii ucrainene moderne.
Poetul romantic Taras Șevcenko
a făcut parte din clasa iobagilor,
ceea ce i-a conferit posibilitatea
de a fi aproape de durerile și
ororile la care a fost supus
poporul ucrainean în timpul
Imperiului țarist. Prin creațiile
sale a militat pentru unitatea și
autodeterminarea poporului
ucrainean, a evidențiat dorurile,
zbaterile, sacrificiile oamenilor
de rând, dar a surprins în poezii
și picturi frumusețile patriei sale
Ucraina, motiv pentru care a
fost denumit “Cobzarul”. De
asemena, Taras Șevcenko a fost
desemnat membru de onoare al
Academiei de pictură din
Ucraina.

alocuțiuni, jerbe 
de flori și cântece
dedicate poetului
taraS
ȘeVCenKO

IRINA LIUBA HOR-
VAT – președintele Uniunii
Ucrainenilor din România, Fil-
iala Satu Mare - împreună cu
colegii ucraineni au organizat
această sărbătoare de “ suflet,
inimă și credință “, dedicată îm-
plinirii a 204 ani de la nașterea
poetului naţional ucrainean
TARAS ȘEVCENKO, născut în
9 martie 1814. La eveniment au
participat oficialități locale și
județene, ucraineni din
localitățile județului Satu Mare,
oaspeți din Ucraina și jurnaliști.

Dintre personalitățile prezente la
acest eveniment cultural
ucrainean amintim: Nicolae
Miroslav Petrețchi – președintele
Uniunii Ucrainenilor din Româ-
nia și deputat în Parlamentul
României; Instituția Prefectului
a fost reprezentată de Cecilia
Marinescu;  Consiliul Județean
Satu Mare a fost reprezentat de
Ștefan Coșarcă- consilierul
președintelui; Kereskenyi Gabor
– primarul municipiului Satu
Mare;  Doina Feher – vicepri-
marul municipiului Satu Mare;
Zamfir Danciu – directorul
Direcției Județene pentru
Cultură și Patrimoniu Cultural
Național Satu Mare; Monica So-
bius – primar Comuna Tarna
Mare; Ștefan Doboș – primarul
comunei Micula; Ovidiu Duma
– primarul orașului Ardud; Ivan
Haiduk – primarul comunei
Hija, raionul Vynohradiv,
Ucraina; Janna Mykytiuk – pri-

marul comunei Veliatin, raionul
Hust, Ucraina, precum și membri
ai Comitetului Filialei Satu Mare
a Uniunii Ucrainenilor din
România și ai organizațiilor
ucrainene locale și membri de
onoare ai Filialei sătmărene.

În alocuțiunile lor
memorabile, o parte din
personalitățile prezente au vorbit
despre personalitatea poetului
național ucrainean Taras
Șevcenko, au adresat cuvinte de
felicitare organizatorilor și-au
apreciat faptul că acest eveniment
cultural s-a derulat în spiritul
multiculturalității sătmărene,
care este un exemplu pozitiv de
conviețuire etnică pașnică, pen-
tru foarte multe județe din țară.
Nicolae Miroslav Petrețchi –
președintele Uniunii Ucraine-
nilor din România și deputat în
Parlamentul României a spus
printre altele: “ România este a
doua țară din Europa care a acor-

dat un mare sprijin dezvelirii în
România a bustului sau monu-
mentului dedicat poetului
național Taras Șevcenko. Până
acum au fost organizate la nivel
național 25 de acțiuni culturale de
acest gen. Cred că prin aceste
acțiuni cultura ucraineană
îmbogățește cultura română. Îi
mulțumim lui Mihai Macioca,
fost președinte al Filialei
sătmărene a ucrainenilor, pentru
strădania sa din 2009 când a
reușit să inaugureze la Satu Mare
bustul poetului național
ucrainean Taras Șevcenko”. Peste
toate alocuțiunile, rostite la su-
perlativ de personalitățile
prezente, a dominat îndemnul

poetului Taras Șevcenko, care este
cât se poate de actual și în zilele
noastre: “Învățați și nu vă rușinați
de ce-i al vostru!”.

După elogioasele și
emoționantele alocuțiuni,
personalitățile prezente au depus
jerbe de flori la bustul poetului
Taras Șevcenko, iar în final grupul
MICULEANCA din Micula a
interpretat două cântece pe ver-
surile poetului Taras Șevcenko.
După manifestare, femeile
ucrainene au primit flori de ziua
lor cu ocazia organizării celei de-a
doua acţiuni, intitulate:        „Rolul
femeii ucrainene în perioada
contemporană”, din partea Filialei
Ucrainenilor din Satu Mare.

Dumitru ţimerman

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
Zilnic intre orele 10:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST

DERMATO-
VENEROLOGIE

Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
____________________________
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
____________________________

In fiecare Marti si Joi  la Cabinet
Dr. Coica, bl. CU 18/1 va con-
sulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

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

Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
____________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, str. Lucian Blaga

CU6/2, va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

NEUROLOG
Programări: 0732.116.832;
0723.974.823
____________________________
În fiecare Luni de la ora 15:00 
la Cabinet Dr. Coica, str. Lu-
cian Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Revesz Andrea
MEDIC SPECIALIST

NEUROLOG
Programări: 0261/766390
____________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

Programări: 0747.089.523
____________________________
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Gripa a mai făcut o victimă la Satu Mare
8din cele 102 persoane răpuse la nivel național de gripă, două sunt din Satu Mare

Ambulanță lovită
frontal în
exercițiul
funcțiunii

un grav accident de
circulație, în care o ambulanță
s-a ciocnit frontal cu o dubă,
deși avea semnalele acustice și
luminoase pornite, s-a produs,
vineri seară, între Botiz și Satu
Mare. având semnalele
acustice și luminoase pornite,
șoferul ambulanței, care se afla
în exercițiul funcțiunii,
transportând o pacientă la
spital, a intrat pe contrasens
unde s-a izbit frontal de o
dubă al cărei șofer nu a mai
apucat să execute manevre de
evitare. În urma impactului,
asistenta de pe ambulanță a
acuzat dureri la nivelul
capului, astfel că a fost
transportată la urgențe de o
autospecială SMurd.
Totodată, pacienta a fost
preluată de o altă ambulanță și
transportată la spital. Polițiștii
sosiți la fața locului au
demarat cercetările pentru
stabilirea circumstanțelor în
care s-a produs accidentul.
niciunul dintre șoferii
implicați nu au consumat
alcool.

Pompierii, puși pe
drumuri degeaba

Pompierii au fost puși
pe drumuri degeaba. Salvatorii
au fost solicitați să intervină
sâmbătă după-amiază, în jurul
orei 14.00, la un caz suspect de
deces. un bărbat domiciliat
într-un apartament din
cartierul Micro 14 nu a mai
dat de ceva timp niciun semn
de viață, iar rudele acestuia s-
au panicat și au sunat de
urgență la 112. În cele din
urmă, la insistențele rudelor,
bărbatul în cauză le-a deschis
ușa, dar între timp pompierii
au ajuns la fața locului. astfel,
totul s-a dovedit a fi un simplu
exercițiu al pompierilor, puși
pe drumuri de câțiva
sătmăreni speriați.

Pericol de
inundații

institutul național
de Hidrologie și Gospodărire
a apelor a remis o
atenționare Cod portocaliu
de inundații valabil până în
19 martie, ora 12:00, în
bazinul râului Tur, județul
Satu Mare, unde există risc
major de inundații. În acest
bazin hidrografic, vor fi
înregistrate scurgeri
importante pe versanţi,
torenți și pâraie, viituri rapide
pe râurile mici cu posibile
efecte de inundații locale și
creșteri de debite și niveluri
pe unele râuri din bazinele
hidrografice menționate, cu
posibile depășiri ale cotelor
de apărare. În intervalul 18
martie, ora 6:00 – 19 martie,
ora 20:00, se află sub Cod
galben de inundaţii râurile
din bazinul hidrografic
Crasna, județul Satu Mare.

Gripa a mai făcut o vic-
timă la Satu Mare. Este vorba
despre un bărbat în vârstă de 66
de ani care a decedat joi
dimineața în Spitalul Județean
de urgență. la nivel național
sunt înregistrate 102 decese cau-
zate de gripă din care două sunt
în județul Satu Mare.

Diagnostic multiplu
Testele de laborator au

arătat că victima a fost infectată
cu virusul gripal de  tip a, sub-
tip (H1)pdm09. Potrivit medi-
cilor, bărbatul nu a fost vaccinat
antigripal și suferea de condiții
medicale preexistente.

”Pacientul, bărbat în
vârstă de 66 de ani, a fost inter-
nat în cadrul secției de Terapie
intensivă, în data de
04.03.2018. diagnosticul la in-
ternare a fost de insuficiență

respiratorie acută (ira),
Bronhopneumonie, diabet Za-
harat, Sechele aVC, suspiciune
de gripă. În data de 05.03 s-au
recoltat probe specifice care au
fost trimise la institutul Canta-
cuzino pentru confirmarea sau
infirmarea prezenței virusului
gripal.

În data de 08.03 insti-
tutul Cantacuzino a confirmat
prezența în secreții a virusului
gripal de tip a. În data de
15.03.2018, în ciuda eforturilor
echipei medicale multidiscipli-
nare, pacientul a decedat. Con-
form protocoalelor în vigoare,
decesul a fost raportat direcției
de Sănătate Publică Satu Mare.

Este al doilea caz de
deces cauzat de gripă la Spitalul
Județean de urgență Satu
Mare”, este poziția conducerii
SJu Satu Mare.

Doi din 102
Este al 102-lea deces

cauzat de gripă din țară, însă al
doilea din județul Satu Mare. În
data de 20 februarie gripa a făcut
prima victimă la Satu Mare.
atunci a fost vorba despre o fe-
meie în vârstă de 57 de ani, care a
decedat la Terapie intensivă din

cadrul Spitalului Județean de
urgență.

femeia avea o patologie
foarte complicată în sensul că a
ajuns la spital cu o bronho-pneu-
monie, cu o glicemie de 500, avea
un diabet necontrolat, precum și
o insuficiență respiratorie acută și
o insuficiență cardiacă.

Florin Dura

Inundații în județ
8Zeci de gospodării s-au aflat ieri sub ape după ce mai multe cursuri de apă și-au
ieșit din matcă

Ploile căzute în cursul
nopții de sâmbătă spre
duminică au determinat

ca unele cursuri de apă să se
umfle și să iasă din matcă. Apele
revărsate au provocat inundații
în mai multe zone, cele mai
afectate fiind Tășnad și Rătești,
unde zeci de gospodării se află
sub ape. 

Autoritățile convo-
cate de prefect

având în vedere
atenționările meteorologice de
cod portocaliu (creșteri ale cote-
lor apelor pe râurile Tur şi Crasna
cu afluenţi), duminică,
18.03.2018 la ora 09.30, prefec-
tul județului darius filip a con-
vocat Comitetul Județean pentru
Situații de urgență Satu Mare
pentru a analiza situaţia existentă
la nivelul judeţului Satu Mare şi
a stabili măsurile specifice care
trebuie luate în astfel de împreju-

rări.
În cadrul întâlnirii a

fost prezentată situația de la

nivelul județului și măsurile
pentru menținerea viabilității
drumurilor județene și a nu-

mărului și stării echipajelor ce
pot interveni în caz de necesi-
tate.

Situația în județ
ieri, la amiază, la ră-

teşti situația era stabilă, apele
fiind în scădere. Mai erau câ-
teva gospodării inundate. aici,
forțele de intervenție iSu au
lucrat intens la scoaterea apei.

o altă zonă foarte
afectată a fost orașul Tășnad.
o mare parte din acest oraș se
afla, ieri dimineață, sub ape.
apele unui pârâu s-au umflat
și au ieșit din matcă inundând
mai multe gospodării.

Se pare că în Țara
oașului nu sunt probleme din
acest punct de vedere. 

Prefectul darius filip
s-a aflat ieri toată ziua pe teren
și a vizitat toate zonele afec-
tate de inundații. 

inundaȚii. Zeci de gospodării s-au aflat sub ape la Rătești

florin dura

Inundații majore la Tășnad
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PSD Satu Mare are propuneri con-
crete pentru investiţiile din judeţ

Duminică, sediul PSD
Satu Mare a fost gazda
unei interesante confe-

rinţe de presă,  în care preşedin-
tele filialei sătmărene, Aurelia
Fedorca, a declarat că
organizația PSD din județul
Satu Mare a mers la Congresul
PSD și la Guvernul Dăncilă cu
peste 224 de propuneri de
investiții pentru județul Satu
Mare.

La întâlnirea cu presa au
mai fost prezenţi  Ioana Bran, mi-
nistrul Tineretului şi Sportului,
senatorul Gabriel Leş,  precum şi
Radu Roca, vicepreședinte al
Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului.

PSD a propus 224
de investiții pentru
județul Satu Mare

“În primul rând, am
ținut să ne vedem și după Con-
gresul Extraordinar al PSD, dar
și pentru că nu am mai făcut-o
de mult și s-au întâmplat multe
lucruri bune, spunem noi. O
facem azi și nu în timpul săptă-
mânii pentru că am vrut să-i
avem alături de noi și pe colegii
noștri din Guvern, pe ministrul
Ioana Bran și pe vicepreședintele
Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului, Radu Roca.
Referitor la participarea la Con-
gres, vreau să vă spun că la cele
100 de măsuri anunțate de pre-
mierul Viorica Dăncilă și care
vor fi implementate în anul Cen-
tenarului Marii Uniri, am con-
tribuit și noi, cei din Satu Mare.
Noi am mers la Congresul Ex-
traordinar cu o listă clară de
obiective de investiții pe care
Guvernul și le-a asumat că le va
susține pentru a fi implemen-
tate. Există fonduri, iar Guver-
nul și-a asumat responsabilitatea
de a apăsa pe accelerație pentru
a da drumul investițiilor în toată
țara. La nivelul județului Satu
Mare sunt  224 de obiective în
infrastructura locală și mă refer
la PNDL 1 și PNDL 2, dar și
unele mari din alte fonduri gu-
vernamentale”, a declarat Aurelia
Fedorca.

De asemenea, am aflat
că  din cele peste 200 de propu-
neri, 76 au fost pentru drumuri
și 57 pentru alimentarea cu apă.
Printre propuneri se mai numără
finanțarea centurilor de ocolire
a municipiului Satu Mare și
Carei, plus modernizarea unor
școli și grădinițe.

„Totodată, prin
ambițiosul proiect de țară pe
care l-am susținut la Congres,
supunem dezbaterii publice, în
anul Centenarului,  cinci
convenții naționale la care vor fi
invitați să participe Președinția,
Banca Națională a României,
Academia Română, partidele

politice, mediul universitar, sin-
dicatele, patronatele și, nu în ul-
timul rând, societatea civilă, toți
românii.” a mai declarat preşe-
dintele PSD Satu Mare.

Sală Polivalentă 
la Satu Mare cu 
implicarea majoră 
a Primăriei

Unul din visele sătmă-
renilor,acela de a avea o Sală Po-
livalentă, este foarte realizabil
însă e nevoie şi de implicarea se-
rioasă a primăriei. Acest lucru l-
a transmis ministrul Tineretului
şi Sportului, Ioana Bran,  care a
declarat că pentru o Sală Poliva-
lentă este nevoie de implicatea
Primăriei, deci implicarea
municipalității iar dacă Primăria
nu are buget pentru așa ceva să
facă un proiect și să îl depună
Companiei Naționale de
Investiții. 

“Deci, aceasta ar fi mo-
dalitatea cea mai palpabilă pen-
tru realizarea unei săli
polivalente (...) Din păcate, bu-
getul Ministerului Tineretului și
Sportului nu permite realizarea
și dezvoltarea de noi infrastruc-
turi, ci doar menținerea acelor
baza sportive pe care deja le
avem. Acesta ar fi un răspuns cât
se poate de sincer”, a declarat
Ioana Bran.

Ministrul Bran ne-a
mai informat că toate proiectele
ce vizează organizarea Campio-
natului European de Fotbal din
2020, în care România va fi ţară
gazdă, sunt în grafic.

“A trecut deja o lună și
jumătate de la numirea mea în
această funcție și pot să spun că
am intrat foarte serios în activi-
tate, cu program plin inclusiv în
weekend-uri, motiv pentru care
nu am putut programa mai re-
pede această întâlnire. În această
perioadă am avut la minister în-
tâlniri cu reprezentanții
organizațiilor neguvernamentale
pentru tineret, cu reprezentanții
organizațiilor studențești, dar și

cu peste 100 de conducători ai
Direcțiilor Județene și ai clubu-
rilor sportive, cu directorii Ca-
selor de Cultură Studențești și
apoi ai Complexurilor Sportive
Naționale. Am discutat despre
proiectele pe care ministerul le
derulează pentru aceştia, precum
şi despre crearea și îmbunătățirea
unor programe pe care ministe-
rul se va concentra în perioada
următoare. Pentru perioada ur-
mătoare mi-am propus vizite pe
la cât mai multe structuri ale
MTS din țară, pentru a vedea
problemele existente și a lua mă-
suri pentru îndreptarea acestora”,
a declarat Ioana Bran.

Beneficiile trecerii
la Euro 

Senatorul Gabriel Leş,
prezent şi el la conferinţa de
presă susţinută la sediul PSD
Satu Mare, a declarat că, printre
priorităţile Senatului, este adop-
tarea monedei euro până în anul
2024.

“Una dintre convențiile
naționale pe care le-am adoptat
la Congres este cea pentru imple-
mentarea monedei Euro până în
2024, care a fost extrem de bine
primită și apreciată de înalți res-
ponsabili ai Comisiei Europene.
Pentru toți românii, adoptarea
euro ca monedă națională va
aduce beneficii inclusiv prin in-
cluderea țării noastre în prima
linie alături de Germania, Franța,
Olanda, Spania, Italia, Belgia.
Această Convenție Națională
pentru adoptarea monedei Euro
până în 2024 este un proiect de
solidaritate națională, firesc,
după aderarea la NATO și Uni-
unea Europeană. Presupune
curaj, responsabilitate și viziune,
dar reprezintă un pas obligatoriu
pe care România trebuie să-l
facă.Asta arată că atunci când ro-
mânii sunt uniți în jurul unui
proiect național, România e
apreciată și respectată de străini”,
a subliniat senatorul Leş. 

Tot de la el am mai aflat
că PSD lucrează la modificarea

Legii privind achizițiile publice,
Codul administrativ, Noua lege
a pensiilor, modificarea legii pri-
vind achiziția terenurilor agri-
cole,  Legea redevențelor, Legea
privind exploatațiile offshore,
modificarea Legii minelor,  mo-
dificarea Legii insolvenței,  Legea
turismului, Legea lobby-ului.

“Trebuie să protejăm, să
încurajăm și să respectăm capita-
lul românesc”.

radu roca îşi 
doreşte să facă per-
formanţă la agenția
națională pentru
Protecția Mediului

Fostul viceprimar al
municipiului Satu Mare şi unul
dintre cei mai vocali consilieri
PSD, Radu Roca, a fost numit de
puţin timp  vicepreședinte al
Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului. Prezent şi el
la conferinţa de presă ne-a de-
clarat că pentru el este o onoare
dar şi o provocare numirea în
această funcţie și ne asigură că
va face tot ce îi stă în putință
pentru a face performanță.

“În primul rând vreau
să le mulțumesc colegilor mei
pentru încrederea acordată și
pentru șansa pe care mi-au ofe-
rit-o, nominalizându-mă pentru
acest post, de vicepreședinte al
Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului. Vă
mulțumesc și vouă, jurnaliștilor,
pentru că ați reflectat asupra
acestei știri. Am preluat de luni
mandatul, la București, iar pri-
mele zile sunt mai mult de aco-
modare și familiarizare. Deși la
o primă privire nu pare o
instituție grea, vreau să vă spun
că este o structură foarte com-
plexă. Principalele noastre
priorități decurs din programul
de guvernare pe mediu și din di-
rectivele europene care ne-au
fost trasate pentru protejarea
mediului”, a transmis Radu
Roca.

Florin Dura

Siguranţa rutieră,
prioritatea poli-
ţiştilor sătmăreni

La data de 15 martie
a.c., poliţiştii din cadrul In-
spectoratului de Poliţie Jude-
ţean Satu Mare au desfăşurat
activităţi de menţinere a ordi-
nii şi liniştii publice precum şi
de prevenire şi combatere a
accidentelor rutiere.

Astfel că, în urma ac-
tivităţilor rutiere desfăşurate
pe raza localităţilor Satu
Mare, Botiz, Ciuperceni, Ne-
greşti Oaş, Ardud, Tăşnad,
Doba şi Decebal,  poliţiştii au
aplicat aproximativ 160 de
sancţiuni contravenţionale, în
valoare totală de peste 33.000
de lei. 

Totodată, au fost re-
ţinute 8 permise de conducere
pentru depăşirea limitei legale
de viteză cu peste 50 km/h
sau efectuarea unor depăşiri
neregulamentare, şi un certifi-
cat de înmatriculare.

Pe data de 15 martie
a.c., poliţiştii rutieri din ca-
drul Poliţiei oraşul Negreşti
Oaş, în timp ce efectuau con-
trolul traficului rutier pe
strada Victoriei din oraş Ne-
greşti Oaş, au oprit un autotu-
rism, condus de un bărbat, de
50 de ani, din judeţul Braşov.

Întrucât conducăto-
rul auto emana halenă alcoo-
lică poliţiştii au procedat la
testarea acestuia cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind de
0,72 mg/l alcool pur în aerul
expirat, astfel că a fost condus
la unitatea spitalicească în ve-
derea recoltării de probe bio-
logice de sânge pentru
stabilirea cu exactitate a al-
coolemiei.

Cercetările continuă
în dosarul penal întocmit sub
aspectul comiterii infracţiunii
de conducerea pe drumurile
publice a unui autovehicul de
către o persoană aflată sub in-
fluenţa băuturilor alcoolice.

Furt soluţionat 
cu operativitate
de poliţişti

În urma sesizării pri-
mite de către poliţiştii din ca-
drul Poliţiei oraş Tăşnad, la
data de 15 martie a.c., prin
care o femeie, de 65 de ani,
din Tăşnad, reclama faptul că
persoane necunoscute i-ar fi
sustras portofelul în timp ce
se afla la cumpărături, aceştia
la scurt timp, au depistat două
femei bănuite că ar fi sustras
respectivul portofel.

Astfel, cele două
femei de 46, respectiv 39 de
ani, din aceeaşi localitate,
profitând de neatenţia persoa-
nei vătămate i-ar fi sustras
portofelul care se afla în coşul
de cumpărături.

În urma activităţilor
întreprinse de poliţişti preju-
diciul a fost recuperat în tota-
litate și a fost predat
persoanei care a făcut recla-
maţia.

În cauză s-a întocmit
dosar penal sub aspectul co-
miterii infracţiunii de furt.
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”Contrabanda e hoție! Te bagă
la pușcărie” 
8O nouă campanie anticontrabandă a fost lansată vineri la Satu Mare

Onouă campanie publică
de conștientizare a efecte-
lor negative ale contra-

bandei a fost lansată vineri, la
Instituția Prefectului Județul Satu
Mare, în parteneriat cu Poliția de
Frontieră, Poliția Română și
Direcția Generală a Vămilor din
cadrul Agenției Naționale de Ad-
ministrare Fiscală, cu sprijinul
INACO (Inițiativa pentru Com-
petitivitate), JTI și al agenției de
comunicare pastel, prin www.fara-
contrabanda.ro. Intitulată „Con-
trabanda e hoție! Te bagă la
pușcărie”, campania se derulează în
perioada martie-aprilie, în județele
de graniță din nord, nord-vest,
nord-est, vest, sud-vest, precum și
în București.

Una din cinci țigări,
de contrabandă

Conform ultimului stu-
diu realizat de compania de cerce-
tare Novel Research, piața neagră a
țigaretelor la nivel național a ajuns,
în ianuarie 2018, la 15,6% din tota-
lul consumului. Potrivit cercetării,
procentul se află ușor sub media
anuală a comerțului ilegal din 2017,
de 16%. În nord-vest contrabanda
cu țigarete are o pondere de aproape
20%, ceea ce înseamnă că una din
cinci țigarete comercializate în
această regiune este de contrabandă.
Județele din nord-est rămân și la în-
ceputul acestui an cele mai afectate
de comerțul ilegal, cu o pondere de
37,6% în creștere față de noiembrie
2017, ca urmare a unui reviriment
brusc al contrabandei cu produse
din Republica Moldova.

”Contrabanda cu țigări
reprezintă principalul fenomen
infracțional care se manifestă la
frontiera de nord a României cu
Ucraina. Acest lucru a determinat ca
situația operativă a Inspectoratului
să fie deosebit de activă. Pe lângă
exercitarea atribuțiilor ce îi revin cu
privire la supravegherea şi controlul
trecerii frontierei de stat, prevenirea
și combaterea migrației ilegale şi a
faptelor specifice criminalității tran-
sfrontaliere săvârșite în zona de
competență, un obiectiv prioritar

este combaterea contrabandei cu
țigarete. Abordarea integrată, care
ghidează acțiunile lucrătorilor noștri
de la prevenirea, până la aplicarea
efectivă a legii, se bazează pe o coo-
perare eficace între organele respon-
sabile cu aplicarea legii și combaterea
infracționalității transfrontaliere”,  a
declarat chestor de Poliție Liviu
Bute, Poliția de Frontieră.

”Asigurarea climatului de
legalitate a mediului de afaceri, prin
combaterea contrabandei și a
comerțului ilicit cu țigări de
contrabandă, reprezintă una dintre
prioritățile de acțiune ale Inspecto-
ratului de Poliție Județean Satu
Mare. Pentru combaterea acestor fe-
nomene infracționale instituția
noastră alocă resurse importante,
atât umane, cât și materiale. Astfel,
se organizează acțiuni care au ca
scop identificarea atât a persoanelor
cu preocupări infracționale pe linia
introducerii în țară a țigaretelor de
contrabandă, cât și a celor care
transportă, depozitează sau
comercializează astfel de produse.
Totodată, considerăm că prevenirea
fenomenului infracțional aduce un
aport substanțial reducerii acestui
fenomen, fapt pentru care salutăm
inițiativa campaniei “Contrabanda
e hoție! Te bagă la pușcărie“, a decla-
rat comisar șef de Poliție Sorin Stan,
șeful IPJ Satu Mare.

”Comerțul ilegal cu pro-
duse din tutun este considerat ade-
sea a nu reprezenta un pericol social.
Ca urmare, acest tip de activitate s-a
transformat, în multe cazuri, în prin-
cipala sursă de venit. Cumpărătorii
în căutare de chilipiruri și
comercianții ambulanți nu
conștientizează, din păcate, că devin
părtași la trafic ilegal, contrabanda
fiind o infracțiune care ține de cri-

minalitatea organizată și care se
pedepsește cu închisoarea. Contra-
banda și comerțul ilegal cu tutun
nu sunt soluții viabile de
supraviețuire, este nevoie de o stra-
tegie de dezvoltare economică a
județelor de frontieră. Cu toții ne
dorim o societate mai bună, dar
intențiile bune nu sunt suficiente.
Avem datoria să acționăm eficient,
să sprijinim autoritățile și să ne
exprimăm public când avem
informații certe referitoare la feno-
mene grave care afectează comuni-
tatea. Cu atât mai mult cu cât 1
punct procentual din comerțul ile-
gal cu produse din tutun duce la
pierderi de 35 milioane euro la bu-
getul țării. Nu putem construi o
națiune competitivă, fără să
cooperăm și fără să acționăm împo-
triva comerțului ilegal sub toate
formele pe care acesta le poate lua”,
a declarat Andreea Paul,
președintele organizației neguver-
namentale INACO.

a șaptea campanie
Campania „Contrabanda

e hoție! Te bagă la pușcărie.” va fi
difuzată în parteneriat cu TVR, în
special pe posturile regionale și va
avea o importantă componentă de
afișaj stradal în județele Satu Mare,
Botoșani, Iași, Neamț, Suceava,
Maramureș, Timiș, Caraș-Severin,
Mehedinți, Dolj, Olt și București.
De asemenea, campania va fi vizibilă
și în punctele de trecere a frontierei,
prin materiale informative.

„Contrabanda e hoție! Te
bagă la pușcărie.” este cea de-a șaptea
campanie regională
anticontrabandă care are ca scop
constientizarea efectelor negative ale
fenomenului, dar și reducerea
comerțului ilicit cu țigarete. Cam-
paniile precedente au determinat
scăderi semnificative ale pieței negre
în regiunile și în perioadele în care s-
au derulat. Mai multe informații și
materiale de comunicare sunt dispo-
nibile pe www.faracontrabanda.ro.

Primăria Municipiului
Satu Mare prin SPAS Satu Mare și
Centrul Social de Urgență
lansează un apel umanitar! Vă
rugăm să vă alăturați acestei
inițiative pentru a veni în sprijinul
unei sătmărence care se află la
nevoie! 

Serviciul Public de
Asistență Socială al municipiului
Satu Mare și Centrul Social de
Urgență lansează un apel umanitar
pentru a veni în sprijinul unei
sătmărence în vârstă de 73 ani care
după zece ani a reușit să își recu-

pereze locuința.
La fel ca mulți alți vârst-

nici care beneficiază de serviciile
Centrului Social de Urgență Satu
Mare, doamna Maria a avut o fam-
ilie, o locuință, un serviciu. După
decesul soțului, despre care spune
dânsa că a fost cel mai bun soț la
care a putut visa, sătmăreanca și-a
vândut apartamentul pentru a
achiziționa unul mai mic,
împreună cu una dintre fiice.

După ce a fost internată
în spital pentru câteva săptămâni,
la întoarcere nu a mai reușit să intre

în apartament. Relația cu fiica fiind
una tensionată, aceasta a profitat și
i-a interzis accesul în apartament.

Prin grija și implicarea
angajaților Serviciului Public de
Asistență Socială din cadrul
Primăriei Municipiului Satu Mare
și a Centrului Social de Urgență,
după mulți ani, s-a reușit recuper-
area apartamentului, însă acesta
este gol.

Primarul municipiului
Satu Mare, Kereskényi Gábor, a
ținut să felicite personalul care s-a
implicat cu devotament pentru a

rezolva situația în care se afla
sătmăreanca de 73 de ani și a
subliniat că, din păcate, astfel
de cazuri sunt tot mai dese,
însă datorită competenței, a
profesionalismului și a
experienței angajaților din
cadrul Serviciului Public de
Asistență Socială, un număr
semnificativ de situații similare
ajung să fie evitate sau rezolvate.

Serviciul Public de
Asistență Socială Satu Mare
continuă să rămână alături de
sătmăreanca de 73 de ani și

lansează un apel către sătmărenii
care doresc să o ajute să-și utileze
apartamentul cu minimul nece-
sar. Doamna mai are nevoie
nevoie de duș, chiuvetă, boiler și
mobilier de bucătărie, toate la di-
mensiuni mici pentru că aparta-
mentul este foarte mic. Bunurile
nu trebuie să fie neapărat noi!

Pentru alte detalii vă
puteți adresa Centrului Social de
Urgenţă: Satu Mare str. Gladi-
olei nr.14 sau la numerele de tele-
fon: 0261-750135 și
0751.200.703.

Primăria satu Mare lansează un apel umanitar către toți sătmărenii

recital de neuitat
al maestrului
Gheorghe iovu 

Vineri, 16 martie
2018, începând cu ora 19.00,
în Sala Cavalerilor a
Castelului Károlyi din
Municipiul Carei s-a
desfășurat recitalul de
muzică de meditație și
terapeutică al maestrului
Gheorghe Iovu, intitulat
„Sunete de lumină". Timp de
aproape două ore, spectatorii
participanți la eveniment s-
au putut relaxa în atmosfera
creată de cunoscutul artist,
originar din județul Timiș.
Acordurile create de acesta și
modul inedit de interpretare
au transpus publicul într-o
altă lume, mai frumoasă,
departe de grijile cotidiene.
La finalul recitalului
doritorii au putut achiziționa
cele mai recente albume ale
artistului și au primit
dedicații de la acesta. Foarte
amabil, Gheorghe Iovu s-a
întreținut cu cei prezenți
minute bune după recital,
răspunzând cu drag la
întrebările acestora.

al doilea
spectacol
szigligeti

Luni, 26 martie
2018, de la ora 10:00 și 11:30
va avea loc în sala Deák
Endre a Centrului Cultural
Carei al doilea spectacol din
abonamentul Teatrului
Szigligeti din Oradea, Trupa
Liliput, secția maghiară.
Spectacolul „Poveste pentru
azi" este un spectacol
interactiv cu poveşti. Intrarea
se face pe baza
abonamentului. Poveştile
joacă un rol important în
viaţa fiecărui copil. Există
studii serioase despre efectul
benefic al poveştii înainte de
culcare, zilnice. În acest
context, Trupa Lilliput
lansează o serie de spectacole,
intitulată „Poveste pentru
azi". Obiectivul este acela de
a familiariza copiii cu
basmele populare ale
naţiunilor diferite. Însă
înainte să cunoaştem
poveştile celorlalţi, credem că
este important să le arătăm,
în primul rând, basmele
poporului nostru. 

cristian stan
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Pregătiri intense pentru organizarea
reușită a meciurilor de la EURO 2020
8Ministrul Ioana Bran, alături de consilierul onorific al premierului, Gheorghe Popescu,
s-au întâlnit cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea

Ministrul tineretului și
sportului Ioana Bran
și consilierul onorific

al premierului, Gheorghe
Popescu, s-au întâlnit astăzi, la
sediul PMB, cu primarul gen-
eral Gabriela Firea pe tema
organizării meciurilor de la
București din cadrul EURO
2020.

La ultima ședință a
comitetului interministerial
care coordonează respectivul
eveniment s-a stabilit că vor
urma întâlniri succesive și sepa-
rate cu fiecare dintre instituțiile
implicate, cea de astăzi fiind
prima dintre ele.

„Constat că Primaria
Municipiului Bucuresti, una
dintre cele 13 instituții implicate
în organizarea acestui eveniment
important pentru Romania, se
preocupă serios de toate detali-
ile. Doamna primar ne-a oferit
întreaga sa susținere și a alocat
acestui important proiect o
echipă bine pregătită și resurse
considerabile, astfel încât PMB
își va duce cu siguranță la bun

sfârșit toate sarcinile și obiec-
tivele care-i revin pentru
pregătirea și organizarea reușită
a meciurilor de la EURO 2020”,
a spus ministrul Ioana Bran.

“Arena Naționala, sta-

dion încadrat în categoria
"ELITE", va fi reabilitat la noile
cerinte UEFA pentru anul
2020. În ceea ce privește mobil-
itatea în Capitală, a fost
finalizată licitația pentru

achiziția unui numar de 400 de
autobuze și vor fi inițiate
licitații pentru achiziția în con-
tinuare de autobuze electrice si
ecologice”, a precizat primarul
general Gabriela Firea.

Primarul Clujului
vrea desființarea
județelor și
înființarea 
regiunilor

Un fost prim min-
istru a l  României  solicită
reg ional izarea României
ceea ce  ar  duce,  în mod
normal ,  la  desfi ințarea
județului  Satu Mare.
Alături  de Bihor,
Maramureș,  Cluj ,  Să laj  ș i
Bistrița  Năsăud,  județul
nostru ar  urma să  facă
parte din Reg iunea de
Nord Vest cu capoitala la
Cluj Napoca .

Primarul Clujului,
Emil  Boc ,  propune co -
masarea județelor în
reg iuni  ș i  reducerea cu o
treime a  primării lor,
informează NotaBN.ro,
citat  de activenews.ro.
Edilul  clujean afirmă că
leg is lația  actuală  privind
organizarea administrativ-
teritoria lă  trebuie
schimbată ,  f i indcă este
comunistă .

”Este necesară
crearea acelor reg iuni  de
cel  puțin 800.000 de
locuitori ,  în accepția
europeană – acum numai
zona Suce vei  se  af lă  în
această situație – pentru
că atunci și  Clujul  va
putea să ia  bani direct de
la Bruxel les .  Reforma la
nivel  micro nu se poate
face cu 3.000 de primării,
numărul lor trebuie redus
cu cel  puțin 1.000,  unele
dintre ele nici  nu au bani
de lumină și  stau la mila
g uvernului, deci nici nu se
poate vorbi despre dez-
voltare. Legal, regiunile în
România nu au personali-
tate juridică”,  a spus Emil
Boc, conform sursei citate.

Pe vremea când era
premier al României, Emil
Boc a  propus un proiect
de lege privind împărțirea
României  în șapte
reg iuni :  Nord- Est :
Suceava , Botoșani,  Bacău,
Vaslui ,  Neamț,  Iași ;  Sud-
Est :  Vrancea ,  Galați ,
Buzău,  Brăi la ,  Tulcea ,
Constanța ;  Nord Vest :
Bihor,  Cluj ,  Maramureș,
Satu-Mare, Sălaj ,  Bistrița-
Năsăud, Sud : Argeș,  Tele-
orman,  Dâmbovița ,
Călărași ,  Prahova ,
Giurg iu,  Ia lomița ;  Vest :
Arad,  Hunedoara ,  Caraș-
Severin, Timiș ; Sud- Vest :
Gor j ,  Vâlcea ,  Dolj ,  Olt ,
Mehedinți ;  Centru :
Brașov,  Covasna ,  Sibiu,
Harg hita ,  Mureș,  Alba ,
București-  Ilfov.

Consiliul Județean a aprobat componența noului Consiliu
de Administrație al Aeroportului Satu Mare

În cadrul ședinție de
vineri, Consiliul Județean Satu
Mare a aprobat, printre altele, și
componența noului Consiliu de
Administrație al Aeroportului
Satu Mare. Și de această dată, con-
silierul județean PSD, Cirpain
Ardelean, a avut o serie de obiecții
de făcut în legătură cu felul în care
s-a desfășurea procedura de nu-
mire a noilor membrii. În cele din
urmă, cu toate că majoritatea con-
silierilor PSD s-au abținut de la
vot, proiectul de hotărâre a trecut
cu votul celorlalți membri ai Con-

siliului Județean. 
Tot în ședința de vineri a

mai fost votat și proiectul de
hotărâre privind Organigrama și
Statul de Funcții precum și Regu-
lamentul de Organizare și
Funcționare a Filarmonicii ”Dinu
Lipatti” Satu Mare, dar și proiec-
tul de hotărâre privind de-
semnarea reprezentantului
Consiliului Județean în Consiliul
de Administrație a Filarmonicii
sătmărene. 

Consilierii județeni
sătmăreni au mai aprobat, cu

această ocazie, și înființarea a
patru linii noi de transport per-
soane intrajudețean pentru trans-

portul muncitorilor, dar și cursă
speciale pentru elevi pe traseul
Negrești-Oaș - Racșa.

Ministrul Justiţiei, Tu-
dorel Toader, a declarat vineri că, în
cazul în care premierul Viorica
Dăncilă nu va cere desecretizarea
protocoalelor între SRI şi alte
instituţii ale statului, atunci va so-
licita el Ministerului Public şi DNA
desecretizarea protocoalelor, luni, la
prima oră.

"Dacă solicitarea pre-
mierului nu acoperă şi o solicitare
către Ministerul Public, în limitele
mele de competenţă legală, cele ale
Constituţiei, care spune că
procurorii sunt sub autoritatea Min-
isterului Justiţiei, nu sub control
Ministerului, cum spunea cineva,
atunci eu, în calitate de ministru, voi
solicita luni, la prima oră, dese-
cretizarea protocoalelor de către
Mininisterul Public şi DNA. Min-
isterul Public nu-şi poate desfăşura

activitatea în afara legii. Procurorul
îşi desfăşoară activitatea numai în
baza legislaţiei penale. Nu există lege
care să-i permită procurorului să
constituie alte premize în anchetele
penale. Eu nu pot decât să fiu de
acord cu doamna prim-ministru.
Dacă s-a adresat SRI, în egală
măsură trebuie să ne adresăm Min-
isterului Public şi DNA, cealaltă
parte semnatară a protocolului.
Dacă CSAT a spus că nu are
competenţa desecretizării, citim fap-
tul că indirect se recunoaşte
existenţa protocoalelor, ceea ce este
un fapt bun, ni se spune la rang înalt
că ele există", a anunţat ministrul Tu-
dorel Toader, într-o intervenţie la
postul Antena 3.

Premierul Viorică Dăncilă
a solicitat desecretizarea proto-
coalelor încheiate între SRI şi alte

instituţii ale statului. Solicitarea
prim-ministrului se bazează pe
prevederile legale potrivit cărora "se
interzice clasificarea că secrete de stat
a informaţiilor, datelor sau docu-
mentelor în scopul ascunderii
încălcărilor legii, erorilor adminis-
trative, limitării accesului lainfor-
matiile de inters public, restrângerii
ilegale a exerciţiului unor drepturi
ale vreunei persoane sau lezării altor
interese legitime".

Potrivit legii, dese-
cretizarea sau trecerea la un alt nivel
de secretizare a informaţiilor secrete
de stat se realizează de împuterniciţii
şi funcţionării superiori abilităţi prin
lege să atribuie niveluri de se-
cretizare, cu avizul prealabil al
instituţiilor care coordonează şi con-
trolul masurilorprivitoare la
protecţia informaţiilor clasificate. În

situaţia protocoalelor de colaborare
între SRI şi alte instituţii ale statului,
persoanele care au dreptul să declasi-
fice respectivele informaţii sunt
conducătorii instituţiilor semnatare,
care, în speţă, au şi calitatea de au-
toritate desemnată de securitate.
Potrivit art. 14 din Legea 182/2002
privind protecţia informaţiilor
clasificate, CSAT asigura coor-
donarea, la nivel naţional, a tuturor
programelor de protecţie a
informaţiilor clasificate.

În calitate de ministru al Justiţiei, Tudorel Toader cere Ministerului
Public şi DNA desecretizarea protocoalelor
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Ai AfAceri în țările Uni-
Unii eUropene? Ai
AngAjAți cAre se
deplAseAză în Ue pen-
trU A mUnci temporAr?

În acest caz, ai nevoie de Formularul
A1, un document emis de CNPP
care atestă faptul că titularul aces-
tuia este supus legislației române de
securitate socială şi, prin urmare,
este scutit de la plata contribuțiilor
sociale în alte state membre UE. 

Formularul A1 se obține în vederea evitării dublei impuneri.
IC Consulting îți oferă servicii complete de consultanță de special-

itate privind Regulamentele europene şi asistență privind întocmirea docu-
mentelor necesare obținerii Formularului A1.

E timpul să nu mai faci drumuri inutile. Ne ocupăm noi de
depunerea şi ridicarea actelor de la CNPP Bucureşti.

Avem o experiență de peste un deceniu în domeniu, şi peste 7.000
de certificate A1 obținute pentru clienții noştri.

ne găsesti aici:
mobil: 0745019696

tel./fax: 0264.594116
Calea Dorobanților nr. 14-16, scara A, etaj 3, ap. 1

(în clădirea Cluj City Center) 400117 Cluj-Napoca
http://icconsulting.ro/formularul-a1/

Căutaţi ceva bio?!
Veniţi la magazinele de carne proaspătă situate pe b-dul cloşca 11, 

direct de la ferma proprie din Seini.

orar magazine:
luni - sâmbătă: 

9-17
duminică: închis

a Comercializăm carne proaspătă din porci româneşti crescuţi în ferma proprie
cu mâncare românească, la cele mai mici preţuri de pe piaţă

aDe la ferma din Seini comercializăm porci vii pentru carne cu greutatea de 
100-120 kg, cu o calitate a cărnii extra aLivrăm şi la domiciliu 

Sa mâncăm carne din ţară, nu adusă de afară, că-i dulce nu-i amară!!!

Preţuri negociabile
în funcţie de greutate şi transport 
sau cu posibilitate de comenzi la 
( 0741-200.125 şi la magazinul 

de pe b-dul cloşca

V in d em  p urc e i  v i i ,  ra s a  “ Pi e tre a n” !
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Showroom Satu Mare
Centrul Nou, Plaza Europa,
parter str Decebal nr 3-5
mobil: 0745.760.323
mobil: 0744.511.161
mobil: 0753.388.590

Showroom sediul fabricii
Satu Mare
str Depozitelor nr 21, Satu Mare
mobil: 0745.760323

sarmexin2011@yahoo.com
blidarmarin@yahoo.com

Vă aşteptăm de luni până vineri într-o ambianţă
plăcută şi liniştită cu gusturi alese şi rafinate!

0361/915
0361/800801 

ORAR L-V 8-17

w w w .  s a r m e x i n . r o

La Confort găseşti confortul dorit!
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Primul meci oficial din
2018 a adus din păcate și
prima înfrângere pentru

Unirea Tășnad. 
La debutul oficial pe

bancă a cuplului Cristi Popa-
Ovidiu Suciu, tășnădenii au avut
un început curajos de meci, au
avut ocazii bune prin Faur și
Cadar dar apoi după pauză au
plătit pentru  erorile din
defensivă și neatențiile  la fazele
fixe.

Performanța condusă
de Mihai Manea, revenită după
10 luni la Ighiu, are maximum de
puncte în retur, cu două victorii,
fără a primi gol. La prima
reprezentație internă, ighienii s-
au impus după pauză, prin
golurile principalilor marcatori,
Fetița și Cl. Oara, la întâiul meci
disputat după aproape 10 luni, pe
stadionul din Ighiu.

Golgheterul gazdelor
Fetița a deschis scorul în minutul
49, reluând în plasă o lovitură
liberă executată de Unguru. În
minutul 66, Cl. Oara (revenit at-
acant) a majorat avantajul cu un
șut din întoarcere, sub bară, la o
repunere de la margine executată
de A. Mărginean. În continuare
amfitrionii s-au jucat cu ocaziile,
ratând majorarea scorului, sub
privirea lui Adrian Falub,
antrenorul „șepcilor roșii”.

Unirea Tășnad a stat în
prima rundă din primăvară, este
singura formație care în ultimele
două sezoane a reușit să învingă
“U” Cluj (2-0 în tur).

Mihai Manea: „Băieții
au uitat de probleme,
victoria le aparține în
totalitate”

„Am întâlnit un adver-
sar dificil, o echipă care s-a întărit

în iarnă, dar ne-am văzut de jocul
nostru și la final ne-am bucurat
de un succes meritat. Victoria
este în totalitate a jucătorilor,
care au dovedit caracter și au lăsat
problemele deoparte, au jucat
fotbal și au înțeles că ceea ce fac
în teren o fac doar pentru ei. Am
încredere că în scurt timp toate
problemele se vor rezolva”, a de-
clarat antrenorul gazdelor,
Mihai Manea.

Cristi Popa: 
”Meritam mai mult!”

“În prima repriză am
avut trei ocazii în care puteam să
marcăm, ei una. Am făcut un joc
bun în prima parte, dar terenul a
fost penibil, de nivelul Ligii a 5-
a. Repriza a doua am început-o
bine, am avut o ocazie mare cu
Faur având poarta în faţă. N-am
dat noi, au dat ei gol după două
minute, după care a mai venit o
greşeală în defensiva noastră.
Cred că meritam mai mult de la
acest meci” a declarat Cristian
Popa, antrenorul Unirii.

Unirea Tășnad a stat în
prima rundă din primăvară, este
singura formație care în ultimele

două sezoane a reușit să învingă
“U” Cluj (2-0 în tur), dar a
cunoscut un picaj în partea
secundă a turului: 7 meciuri fără
victorie și trei înfrângeri la rând
(doar trei puncte).

“U” Cluj – Unirea
Tăşnad se vede pe
Look TV

Unirea Tăşnad va juca
etapa viitoare pe Cluj Arena îm-
potriva Universităţii Cluj.
Meciul cu liderul Seriei 5 se va
desfăşura vineri, 23 martie, de la
ora 19:30 şi va  fi transmis in di-
rect de  Look TV.
Performanța: Sporea – Ad.
Mărginean, Potopea, Iclănzan,
Cl. Marcu – Trifa – Fetița (88,
Ad. Lăcătuș), Unguru (85,
Joldeș), Tineiu (90, Olălău) – Cl.
Oara, Seiwerth (75, E. Crișan);
rezerve Zăvoi, Petruse, Zsig-
mond. Antrenori Mihai Manea
și Raul Oargă.
Unirea tășnad: Moroz –
Cubaș, Parau, Bălău, Berceanu, P.
Nemeș, Vădan, Faur, R. Stanciu,
Cadăr; rezerve Cherecheș, Silagi,
Palinceac, ștef, Szekely, Chivari,
Silaghi. Antrenori Cristian Popa

și Ovidiu Suciu.
Rezultate seria a 5-a

Performanţa Ighiu - Unirea
Tăşnad 2-0
CFR Cluj 2 - Sănătatea Cluj 2-2
Metalurgistul Cugir - Unirea
Alba Iulia 0-0
Unirea Dej - Viitorul Ghimbav
3-0
Universitatea Cluj a stat
Industria Galda - FC Avrig 1-0
Avântul Reghin - CS Iernut 1-1
ACS Fotbal Comuna Recea -
Gaz Metan Mediaş 2 2-1

CRISTIAN STAN

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega

Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Liga 2 / Etapa 25
CS Baloteşti - UTA Arad
2-2
Academica Clinceni -
Ştiinţa Miroslava 0-0
Metalog lobus Bucureşti  -
Foresta Suceava 2-1
FC Argeş -  Ripensia
Timişoara 2-1
Dacia Unirea Brăila -  ASA
Târgu Mureş 3-0
Cs afumaţi -  Olimpia
satu mare 3-0
Dunărea Călăraşi - Sportul
Snagov 2-0
AFC Hermannstadt -  Pan-
durii Târgu Jiu 1-0
Chindia Târgovişte -
Luceafărul Oradea 2-1

luni, 19 martie
CS Mioveni - ASU Politehnica
Timişoara 18:00

Clasament liga 2
1.Dunărea Călăraşi 56
2.AFC Hermannstadt 53
3.Chindia Târgovişte 49
4.CS Afumaţi 44
5.FC Argeş 40
6.FC Academica Clinceni 40
7.ASU Politehnica Timişoara37
8. ASA Târgu Mureş 31
9. CS Mioveni 30
10.Sportul Snagov 30
11. Ripensia Timişoara 29
12. UTA Arad 27
13. Luceafărul Oradea 27
14.Metaloglobus Bucureşti 27
15. Pandurii Târgu Jiu 24
16.CS Baloteşti 24
17. Ştiinţa Miroslava 24
18. Foresta Suceava 24
19. Dacia Unirea Brăila 21
20.Olimpia satu mare -38

SPORT AZI LA TV
20:45 FOTBAL, LIGA 1 •
DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK
Sepsi - FC Voluntari

LIGA A 3-A: PERFORMANțA IGHIU- UNIREA TășNAD 2-0 (0-0)

Înfrângere venită după pauză
8Partida tășnădenilor de vineri de la U Cluj va fi transmisă de Look TV

ONSS
Se cunosc campioanele judeţene la handbal, volei şi fotbal

În cursul săptămânii tre-
cute, în organizarea Inspectorat-
ului Şcolar Judeţean, în
colaborare cu Direcţia Judeţeană
de Sport şi Tineret, au avut loc
noi concursuri din cadrul etapei
judeţene la alte discipline
sportive din cadrul ONSS şi a
Olimpiadei Gimnaziilor.

În organizarea acestor
competiţii s-au implicat comisiile
pe ramuri de sport din
următoarele unităţi de
învăţământ: Liceul Tehnologic
I.G. Andron, Colegiul Tehnic
Unio-Traian Vuia, Şcoala Gimn.
Dr. Vasile Lucaciu şi Liceul
Tehnologic C-tin Brâncuşi\.
Rezultalele întrecerilor sportive:

Volei băieţi învăţământ liceal
1.CN Kolcsey Ferenc (foto –

prof. Demeter Csaba)
2.LT Romano-Catolic Ham
Janos (prof. Szabo Tamaş)
3.LT Constantin Brâncuşi (prof.
Ardelean Teodor)

minihandbal mixt învăţământ
primar
1.Şc. Oraşu Nou (prof. Nagy
Florian)
2.Şc. Porumbeşti (prof. Deneş
Lucaci)
3.Şc. Cămin (prof. Belenyi
Gabor)

Fotbal fete învăţământ liceal
1.LT Carei (prof. Nintaş
Răzvan)
2.CN Mihai Eminescu (prof.
Cionca Gheorghe)
3.LT Romano-Catolic Ham
Janos (prof. Szabo Tamaş)

Handbal băieţi învăţământ
gimnazial
1.Şc. Bălcescu-Petofi (prof.
Deac Liviu)
2.Şc. Foieni (prof. Heinrich
Tamaş)
3.Şc. Nr. 3 Negreşti (prof. Bud
Elena)

Competiţiile vor con-

tinua până la sfârşitul lunii mar-
tie, cu alte etape judeţene la
diferite discipline sportive, iar
din luna aprilie vor începe
etapele de zonă şi regionale
unde vor participa echipele
unităţilor de învăţământ
câştigătoare ale etapelor
judeţene.

Clasament 

1.AS FC Universitatea Cluj 38
2.Performanţa Ighiu 37
3.ACS  Comuna Recea 32
4.Industria Galda 31
5.Metalurgistul Cugir 29
6.Unirea 1924 Alba Iulia 25
7.CFR Cluj 2 23
8.Sănătatea Cluj 23
9.Avântul Reghin 23
10.Unirea tăşnad 18
11.Gaz Metan Mediaş 2 15
12.CS Iernut 12
13.FC Avrig 11
14.Unirea Dej 10
15.Viitorul Ghimbav 3
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ediţia 13 din cadrul
Campionatului internaţional de
rally Sprint a debutat sâmbătă la
poligonul aCr din Satu Mare. Si
vremea a tinut cu organizatorii si
participantii....ploaia a venit
peste Satu Mare abia dupa ter-
minarea etapei de debut a se-
zonului 2018. am avut 60 de
piloţi la start  din mai multe
localităţi ale româniei precum:
Satu Mare, livada, oradea,
rebra, Mădăras, Carei, Baia
Mare, Satu nou de Jos, doba,
Seini, Cluj-napoca, petroşani,
Marghita, Zalău.

“am avut 60 de
concurenţi înscrişi, vremea a
ţinut cu noi chiar dacă ni s-au
promis ploi. evenimentul s-a
desfăşurat fără probleme şi ne
bucură că sunt foarte mulţi
concurenţi noi, veniţi pentru
prima dată”, a declarat david Se-
letye, directorul aCr Satu Mare.

Iată clasamentele:
Juniori: locul 1 – Balazs pintye
(SM), locul 2 – natalia iocsak
(livada), locul 3 – dominik

Balog (SM)

Debutanţi
clasa 1: 1 – Bogdan Mezei
(oradea), 2 – nelu rus (Bistriţa-
năsăud), 3 – Janos abraham
(Mădăras):
clasa 2: 1 – alexandru Samoilă
(Baia Mare), 2 – alexandru
Fluczar (Maramureş), 3 –
alexandru gherman (doba):
Avansaţi:
clasa 1: 1 – Mihai Vezendan
(SM), 2 – Ferenc Kui (SM), 3 –
Kasza Kis (SM):
clasa 2: 1 – attila nagy (BM), 2
– eduard gobel (BM), 3 – Kasza
Kis (SM):
clasa 3: 1 – Claudiu orha (BM),
2 – Florin Ştecka (SM), 3 – Zsolt
Kurti (Bihor):
clasa 4: 1 – istvan Beko (Cluj-
napoca), 2 – robert Szabo
(Zalău), 3 – Marius orha (BM):
open: 1 – robert Szabo
(Zalău), 2 – Florin Ştecka (SM),
3 – Claudiu orha (BM).

Sportivii au primit
fiecare punctele corespunzătoare
pentru rezultatele obţinute. am-

intim că cel mai longeviv campi-
onat din nord-Vestul româniei
cuprinde 5 etape în anul 2018. 
iata programul etapelor din
2018:
etapa 2: Bulevardul Transilvania
Satu Mare (14 aprilie)
etapa 3: Baia Mare (12 mai)
etapa 4: Carei (23 iunie)
etapa 5: poligon aCr (17

noiembrie)
C a m p i o n a t u l

internaţional de rally Sprint
este organizat de aCr Satu
Mare, CS auto-Karting rider’s
Satu Mare şi primăria Satu Mare
în colaborare cu direcţia
Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Satu Mare. Se aduc
mulţumiri sponsorilor.

din momentul în care
a fost numită la cârma Ministeru-
lui Tineretului și Sportului
(MTS), ministrul ioana
Bran a avut o serie de întâlniri cu
reprezentanții organizațiilor
studențești, șefii direcțiilor
județene de sport și  ai cluburilor
sportive din țară. 

„În această perioadă am
avut la minister întâlniri cu

reprezentanții organizațiilor
neguvernamentale pentru tineret,
cu reprezentanții organizațiilor
studențești, dar și cu peste 100 de
conducători ai direcțiilor
Județene și ai cluburilor sportive,
cu directorii Caselor de Cultură
Studențești și apoi ai Complex-
urilor Sportive naționale. am
discutat despre proiectele pe care
ministerul le derulează pentru

aceştia, precum şi despre crearea
și îmbunătățirea unor programe
pe care ministerul se va concentra
în perioada următoare”, a declarat
ministrul ioana Bran în cadrul
unei conferințe de presă susținută
ieri, 18 martie.

pentru perioada
următoare, ministrul ioana Bran
și-a propus vizite la cât mai multe
structuri ale MTS din țară, pen-

tru a afla problemele existente și a
lua măsuri pentru soluționarea
acestora.

Irlanda obține
Marele Șlem în
Turneul celor Șase
Națiuni chiar de
Saint Patrick 

irlanda a învins an-
glia, la londra, cu 24-15 și a
câștigat Turneul celor Șase
națiuni la rugby cu Mare
Șlem, respectiv cinci victorii
în toate cele cinci meciuri în
această ediție.

Câștigătoare virtuală
a turneului încă din penul-
tima rundă, irlanda a venit
decisă pe pe stadionul Twick-
enham să câștige al treilea
Mare Șlem din istorie, după
1948 și 2009, chiar de ziua
Sfântului patrick, patronul
țării frunzei de trifoi.

irlandezii au dominat
tactic acest meci, în special la
capitolul disciplină,
dovedindu-se de departe cea
mai bună echipă anul acesta.
pe o vreme de iarnă, cu frig și
ninsoare, verzii au marcat trei
eseuri, două prin aripa Jacob
Stockdale, care a stabilit un
nou record de eseuri marcate
într-o ediție – șapte, și
numărul 8, CJ Stander, iar
Jonny Sexton, Joey Carberry
și Conor Murray au adăugat
puncte din lovituri de picior.

anglia, aflată la cea
de-a treia înfrângere
consecutivă, a marcat trei
eseuri prin aripa elliot daly
(două) și unul prin cealaltă
aripă Jonny May și termină pe
penultimul loc în clasament.

Scoția a învins italia
la roma într-un meci în care
italienii au condus timp de
peste 70 de minute și păreau
să fi obținut prima victorie în
acest turneu când conduceau
cu 27-26 cu un minut înainte
final, dar scoțienii au transfor-
mat o lovitură de pedeapsă și
au câștigat in extremis.

liga CaMpionilor

Real-Juve, finala
din sferturi

Tragerea la sorți pen-
tru meciurile din sferturile de
finală ale ligii Campionilor a
avut loc vineri, iar cel care a
extras numele echipelor din
urnă a fost andrei Șevcenko,
ambasadorul finalei de la
Kiev.

dacă în anul 2017 Ju-
ventus Torino și real Madrid
se duelau pentru marele tro-
feu, în acest sezon, cele două
echipe vor lupta pentru un loc
în semifinalele competiției. În
această rundă vom avea parte
și de un derby britanic, iar
cele două formații spaniole
rămase în competiție s-au evi-
tat în acest act. Meciurile se
vor juca în dublă manșă. par-
tidele tur au fost programate
pe 3 și 4 aprilie, iar returul se
va disputa pe 10 și 11 aprilie.

iată programul complet:

Barcelona – aS roma
Sevilla – Bayern
Juventus – real Madrid
liverpool – Manchester City

liga 1

Meciul Botoşani - Dinamo,
amânat din cauza ninsorii

Desi am trecut de ju-
matatea lunii martie,
luna traditional de pri-

mavara in Romania, iarna nu se
da plecata si la Botosani a im-
bracat orasul intr-o haina alba
sambata seara.

Suprafata de joc era
acoperita de zapada cu o ora inain-
tea startului partidei, iar arbitrul
andrei Chivulete a comunicat la
20:30 o decizie daca se joaca sau
nu conform programului initial.
“iarnă în toată regula. Se fac efor-
turi mari pentru începerea par-
tidei. intrarea cu umbrele pe
stadion este permisă”, au scris cei
de la FC Botoşani pe Facebook.

liga profesionista de
Fotbal a anuntat sambata seara ca
se va stabili ulterior noua data de
joc, avand in vedere ca in urma-
toarele doua zile se anunta de
asemenea ninsori.

„prognoza meteo pen-
tru următoarele zile confirmă im-
posibilitatea programării jocului.
liga profesionistă de Fotbal a

adoptat prezenta decizie de
amânare a meciului FC Botoșani
– dinamo, din data de
17.03.2018, pentru o dată ce va fi

anunțată ulterior”, este anuntul
oficial al lpF.

poli iasi - astra a fost,
de asemenea, amanat.

CaMpionaTul inTernațional de rally SprinT

Start lansat, cu 60 de concurenți la prima etapă!

MTS
Ministrul Ioana Bran s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor
sportive din țară
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OFERTE DE SERVICIU 

TRANSPORTURI
lTransport marfa, balast, materiale
constructii, etc. 0747 206 222
lTransport ieftin nisip, balastru, di-
verse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
lDuc-aduc persoane pe ruta Roma-
nia-Germania-Romania, la fiecare
sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
lTransport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
lTransport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş, moloz,
pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate
şi punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

lVand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975 mp.
Telefon 0747645166
l Vând loc de casă în Comuna
Halmeu 28 ari, 1.200/arie Telefon
0746.752733
l De vânzare 20 de arii e teren
din care: 10 arii viţă de vie, situat
în Viile Ardud str. Maicriste, acces
la curant şi apă, şi fundaţie pentru
o căsuţă de 85 mp.
Tel:361.885.864, 0771794074.

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartament cu 2 camere
din caramida  etaj 2 pe aleea
Mircesti,pret informativ 28.000
euro Tel 0745367294  

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI DIVERSE

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

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

IMOBILIARE CAREI
l Dau in chirie apartament
2 camere, Carei. 0745567586. 
l Vand casa centrul Carei.
0722521126

CHIRII
l Dau in chirie spatiu com-
ercial, str.Careiului, 40mp. Tel
0744.252.824

INFORMARI
l SC. OVUM TRANSIL-
VANIA SRL CU  SEDIUL
IN ARDUD, STR . STEFAN
CEL MARE NR . 45,  JUD.
SATU MARE , TELEFON
0742009239 SOLICITA DE
LA A.N. APELE ROMANE –
ADMINISTRATIA BAZI-
NALA DE APA SOMES-
TISA  CLUJ, AVIZ DE
GOSPODARIRE A
APELOR PENTRU
PROIECTUL CONSTRU-
IRE HALA GAINI OUA-
TOARE PROPUS A FI
AMPLASAT IN LOC.
BOTIZ, STR . OSVAREU
F.N., NR . TOPO. 100190
JUD. SATU MARE . PER-
SOANELE CARE DORESC
SA TRANSMITA  INFOR-
MATII CU PRIVIRE LA SO-
LICITAREA AVIZULUI DE
GOSPODARIRE A
APELOR SAU  SA TRANS-
MITA  OBSERVATII, SUG-
ESTII SI RECOMANDARI ,
SE POT ADRESA SOLICI-
TANTULUI SAU LA
ADRESA ADMINISTRA-
TIA BAZINALA DE APA
SOMES-TISA, PRIN SGA
SATU MARE, STR .
MIRCEA CEL BATRAN
NR . 8/A, TELEFON 0261-
770177, DUPA DATA DE
16.03.2018.

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

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

Vând rochie mireasă, creaţie 2017,
Ioana Călin tel. 0742.832.693

GNV
Mica Publicitate

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

ANUNTURI DE MEDIU
l Ciorcasel Claudiu, in calitate
de titular anunta publicul intere-
sat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul: Construire Hotel S
partial +P+2E, pe strada Unirii
nr.38/A, jud.Satu Mare,
nr.Cad.179166. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pen-
tru Protectia Mediului din Satu
Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B si la punct de lucru al Sc
Ad Pavi Dinamic SRL mun.Satu
Mare, str.Corneliu Coposu, nr.2
ap.58/B, in zilele de luni-vineri
intre orele 8-16. Observatiile pub-
licului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediu-
lui Satu Mare.
l Municipiul Satu Mare, cu
sediul in Mun.Satu Mare, Piata 25
Octombrie, nr.1, jud.Satu Mare,
titular al proiectului:"Amenajare
pista de biciclete Starda Botizului-
Pod Golescu" propus a fi amplasat
in Mun.Satu Mare, b-dul Henri
Coanda-str.Botizului, f.n.,
jud.Satu Mare" anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM
Satu Mare in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul men-
tionat. Proiectul deciziei etapei de
incadrare si motivele care o funda-
menteaza poate fi consultat la
sediul APM Satu Mare, mun.Satu
Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, jud.Satu Mare, in zilele de
luni-joi intre roele 8-16.30 si
vineri intre orele 8-14, prezum si
la urmatoarea adresa de inernet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la preoiectul de-
ciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data prezentului anunt.

SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 

0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social,
care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asi-
gure protecția acestora.Conform prevederilor legislative aflate în
vigoare, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a identifica
vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de expunere
la producerea unor incidente de securitate fizică. Totodată, ea tre-
buie să găsească și soluții în menținerea siguranței.
ATENTIE
Autorități publice,societăți comerciale cu capital privat,unității de
cult.Executam în regim de urgenta Analiza de risc la securitatea
fizică pentru:
-Unitati de invatamint (universitatii,licee,scoli  gimnaziale,
grădinițe) unitati de cult (case parohiale bisericii) magazine de
toate tipurile,Hoteluri,Restaurante,baruri, cazinouri,sali de joc,ate-
liere,fabricii etc
Preturi negociabile. 
Contact la numarul de mai sus.
Analiza de risc se efectueaza de catre experti,inscrisi in RNERSF. 
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Bunurile imobile scoase la licitatie
de catre societatea noastra pot fi inchiriate pana
la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în 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 lichidatoru-
lui din Satu Mare, str. C-tin. Brancoveanu,
nr.3/A, la ora 13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată
în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 ,
jud. Satu Mare. si casa de locuit si anexe demo-
labile – 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 De-
cebal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul
Satu Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta
Blonda f.n. nr. top. 120/1 la suma de 31.770 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m,
la pretul de 23.387 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359
mp, la pretul de 55.450 lei.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in
localitatea Tureni, utilitati apa,  curent, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la 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 BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport. Lista bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-
tiunea Licitatii si vanzari bunuri.

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
30,300.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
9,024.00 lei
Masina stors continuu  
11,262.00 lei
Butoaie cu batatoare   
13,278.00 lei
Masina de stors intins Rizzi 
15,390.00 lei
Masina de prelucrat piei  
13,218.00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.
Plotter Liyu sc1061e            100 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  7.735 lei.
Remorca Thule A5        4.420 lei.
Mercedes B14L/9        5.874 lei.
Iveco Daily                 6.873 lei.
Man TGA 18.513 18.416 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.

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

SC C&V LOREMAR SRL

Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
autospeciala cisterna 6.000
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

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 DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de
transport

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

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

GIMAR POMICOLA
Scarificator cultivator    724 lei 
Instalatie tratat  ierbicidat    1.759 lei 
Freza rotativa 2.323 lei 
Tocator resturi 3.495 lei

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

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen    3,552 lei
Centrala termica din fonta       560 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
6768 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 1761
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
7032 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.    5822 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 lichidato-
rului judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu,
nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC ER-
GOLEMN 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 LOREMAR 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 PANA-
TEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL
ora 13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora
14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRIBU-
TIE SRL 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei: Auto-
tractor marca Volvo 3 bucati, Semiremorca
Krone 1 bucata la cel mai bun prêt oferit, licita-
tia se organizeaza in fiecare zi de vineri ora 9:00
am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E,
jud. Satu Mare.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de administrator judiciar, scoate la
vanzare prin licitatie bunurile SC CLARA
PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de
procesare mezeluri cu utilajele aferente la
suma de 1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 –
Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va
avea loc la sediul ales al administratorului judi-
ciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.

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

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
AGROSERV SA, conform Sentinței comerciale
nr. 1984/F din data de 09.11.2011, pronunţată
de Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială şi
Contencios 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 ali-
mentare cu gaze naturale, put forat, etc). Licita-
tia se va tine in fiecare zi de vineri la sediul ales
al lichidatorului judiciar de pe str. C-tin, Bran-
coveanu, 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, des-
emnat conform încheierii nr 376/F/CC/2016
din data de 22.08.2016, pronunţată de Tribuna-
lul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr.1972/83/2016, scoate la vanzare bunurile fa-
litei ce consta in camere frigorifice, mobilier co-
mercial si stocuri de marfa (ornamente florale)
la pretul de 9576 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 tele-
fon 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 bu-
nuri:

- Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd
si 246,14 mp Su) si teren aferent (726 mp) situate in
Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud. Satu Mare la
pretul de 384.419 lei. Casa este structurata astfel: sub-
sol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, ca-
mara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol,
logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza
cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea aces-
tor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam.
207, jud. Satu Mare la data de 18.01.2018, ora 12:00.
In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la ter-
menul din 18.01.2018, licitatia va continua in acelasi
loc si la aceeasi ora in zilele de 25.01.2018, 01.02.2018
si 08.02.2018 la acelasi pret.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un
avans de 10% din valoarea de strigare. Informaţii:
0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
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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 2 camere, 48 mp, Aleea Hu-
mulesti – 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, propri-
etatea 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, proprietatea
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, proprietatea
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, proprietatea 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 – 14.630 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in
comuna Sapata, jud. Arges – 5.883 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel
Mureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-
dul Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având
aria construită de 1.209 mp și suprafața
utilă totală de 4.132,99 mp și depozit,
având ac. 75 mp + teren intravilan for-
mat din două parcele, având suprafața
totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia,
str. Principală, nr. 99, jud. Satu Mare,
compusă din grajd, filtru sanitar, sală de
necropsie, depozite, silozuri, sală de muls,
vestiare personal, birouri, grupuri san-
itare având suprafața construită de 2.463
de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp
- 324.654 euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din
sediu social, atelier mecanic, atelier de
debitat bușteni, depozit material lemnos,
depozit produse finite, vestiar, grup so-
cial, atelier finisaje, hală montaj, sală de
mașini, atelier debitare, copr administra-
tiv  în suprafață utilă de 3.268,80 mp +
teren intravilan în suprafață de 9.007 mp,
situat în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4,
jud. Satu Mare - 137.600 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300
mp, situat  în loc. Mărtinești, str. Avram
Iancu, F.N., jud. Satu Mare, înscris în CF
101574 având nr. top 760/9 +
Construcție zootehnică ( extratabulară
), alături de anexă gospodărească (
tabulară ) și șopron deschis ( extratabular
) + Teren intravilan în suprafață de
4.300 mp, situate în loc. Mărtinești, str.
Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare, în-
scrise 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 comer-
ciale, de productie si depozitare, in supra-
fata utila de 512 mp + teren aferent de
772 mp dintr-un total de 1.150 mp –
180.880 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal
F.N., jud. Satu Mare, compusa din grajd
de animale, SU 1.400mp, constructie cu
destinatie administrativa, productiva si
depozitare P+E, SU 144mp + teren ex-
travilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
Spațiu comercial și socio-administrativ

S+P+2E, parțial construit, în suprafață
construită de 642 mp, plus clădire birouri
în suprafață de 71 mp și depozit în
suprafață construită de 152 mp, cabină
poartă în suprafață de 9,60 mp (extratab-
ular) și 2 șoproane în SC=144mp și 36
mp (extratabular), plus teren intravilan
în suprafață de 4.437 mp, situate în Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A, jud.
Satu Mare– 600.000 lei + TVA
Spațiu comercial S+M+P în suprafață
construită de 556,43 mp + teren intravi-
lan în suprafață de 1.201 mp, situate în
Mun. Carei, str. Grof Karoli Sandor, nr.
3, jud. Satu Mare, înscrise în CF 102126,
având nr. cad. 1730 – 70.000 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale
de producție (fost abator) și clădire de
birouri, în suprafață construită de 619
mp, situată în loc. Negrești Oaș, str. 1
Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare + transforma-
tor -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de
prelucrare plante medicale, 463,89 mp
+ teren 8.011 mp ( proprietatea Statului
Roman, in folosinta ), situate in loc. Mic-
ula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
54.640 euro 

Constructie cu destinatie productiv-
administrativa, avand suprafata constru-
ita de 274,27 mp + teren intravilan in
suprafata de 1.293 mp., situate in loc.
Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 33.000 euro 

Spatiu de productie croitorie si lo-
cuinta de serviciu, loc. Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 133– 48.320 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
Imobil commercial si socio admini-
strativ, P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str.
Principala, nr. 187 – 9.450 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658
mp, situat in comuna Moftin, loc. San-
miclaus, F.N., jud. Satu Mare – 11.090
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 vedere.

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa pro-
prie 13.900 kg, putere motor 338kw, an
fabricatie 1998, motorina, rulaj esti-
mate 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 fabri-
catie, 1995 – 1.645 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-
USI, caroseria berlină cu hayon, 2 + 1 uși,
an fabricație 1998, nr. identificare
VF1C0660518461551, 4 locuri, cilin-
dree 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. –
1.018 lei + TVA.
Remorcă Q2 Humbaur, caroseria
suprastrucutră deschisă, an fabricație
2009, nr. de identificare

WHDC1312B90496722, masă totală
autorizată 1.300 kg, fără tracțiune, cu-
loare gri, 1 axă, stare bună. – 2.125 lei,
TVA inclus.

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație
2008, capacitatea 3 mc – 16.534 euro
+ TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) propri-
etatea Spencer SRL – 5.009 euro +
TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabri-
carea mobilierului , mobilier, diverse
), proprietatea Wimob SA - 64.908 lei
+ TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pen-
tru confectii, auto ) proprietatea Blody
Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) pro-
prietatea Vero SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de
kinetoterapie, diverse ) proprietatea
Alex & Carina SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine
) proprietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie
PVC, auto ) proprietatea Panatherm
SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto )
proprietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de ter-
mopane – masini debitat, gaurit,
freze, stoc marfa, etc ) proprietatea
Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje con-
structii ) proprietatea Euro Berinde
Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Domik & Sebastian SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea
Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) pro-
prietatea Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii
) proprietatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje con-
structii, schele, etc ) proprietatea
Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, can-
tar cu platforma, flamfotometru
) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de trans-
port, camioane, auto, utilaje de con-
structii, 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 ) proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje produc-
tie mobila ) proprietatea George GS
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa
) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curata-
torie, obiecte de inventar ) propri-
etatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje
croitorie ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje produc-
tie ) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse,
auto, echipamente ) proprietatea Vin-
dex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) pro-
prietatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii,
usa garaj, stoc de marfa format din
panouri sectionale pentru usi de
gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii,
auto ) proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi )
proprietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje
constructii ) proprietatea Termo Con-
struct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții)
proprietatea Termo Market Group
SRL-D

INSOLVENŢA SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica/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,
înregistrată în registrul formelor de organizare sub
numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail office@admininsolv.ro, web www.adminin-
solv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu
Mare, reprezentată prin asociat coordonator Ra-
colţa Cristian, în calitate de lichidator/adminis-
trator judiciar a urmatoarelor falite:

SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in ban-
kruptcy, 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 Con-
titech, curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in
bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de
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
bankruptcy, en faillite, bunuri mobile, dispozitiv de blocare parcare cu o valoare
de piață de 2.430 lei.
BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite ,stoc
de marfă (mașini de cusut ) în  valoare de 5.330,00 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 23.03.2018, ora 11:00   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul
Satu Mare. 
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă de
3.493,60 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 16.03.2018, ora 13:00   la sediul ales al lichidato-
rului 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, (dea-
supra 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 pro-
cedurii  falimentului  împotriva debitorului S.C   SAMAVIA   SRL, societate  în faliment, in
bankruptcy, en faillite prin sentinţa   civilă  nr.  418/2017  din data de  19.10.2017  , pronunţată
de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în
dosarul  3022/83/2015. Creditorii debitorului S.C.  SAMAVIA  S.R.L.  trebuie să procedeze
la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile
următoare:Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul
procedurii asupra averii debitorului la data de    03.04.2018.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pro-
cedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. Ter-
menul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea  şi  publicarea în BPI a tabelului supli-
mentar al creanţelor la data de  03.05.2018.Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de lichidatorul   judiciar în
tabelul suplimentar 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 suplimen-
tar. Fixează  termenul pentru  întocmirea  tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de
07.06.2018..

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 valoarea de pornire. 

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter (VAN) af. 2007– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole
electrice,jucării,etc. – 456.750 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

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

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

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de preved-
erile Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul.
Informații suplimentare– tel. 0786199011. 
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
De unde nici nu te astepti, apare azi
solutia salvatoare ce va restabili
echilibrul intr-o problema care scapase
un pic de sub control. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Esti suparat ca lucrurile nu pot evolua in
directia visata deocamdata, dar nu sari la
concluzii finale.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Vindeca-ti inima de emotii negative,
pentru ca le-ai acumulat fara motiv.
Chiar nu ai de ce sa suferi: ti-ai infestat
singur inima cu trairi negative care iti
fac rau, de aceea ai nevoie de o
detoxifiere totala.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nu te lua dupa judecatile aspre ale celor
din jur, care au ales un anumit punct
sensibil din ceea ce au facut tu candva
si numai de acela se leaga.

LEU (23 iulie – 22 august)
Vorbesti despre viitor cu incredere si
optimism, nu numai pentru ca ti se
alatura si familia, la fel de entuziasmata
de ceea ce se prefigureaza la orizont, ci
pentru ca esti sigur ca mergi in directia
cea buna trecutul e profesorul tau cel
mai bun.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Vestile care ajung azi la urechile tale
suna cam sumbru, dar nu ar trebui sa
le pui la suflet. Exista o lege a
compensatiei care spune ca atunci
cand un plan al vietii merge prost,
sigur din alta directie lucrurile merg
foarte bine. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Uneori, nu primesti chiar ceea ce-ti
doresti dintr-o anumita directie, deci
nu-ti agata toate sperantele de un singur
scop!

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Ai ajuns intr-un punct sensibil al unui
proiect, dar nu din vina ta, ci din cauza
interventiei nedorite a unui inamic.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
La ton ridicat, tu raspunde cu
toleranta, la critici, tu raspunde cu
apreciere, la nervi, tu raspunde cu
bunatate, pentru ca numai asa poti
contracara atitudinea agresiva din
partea celor cu care intri azi in contact.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai un mare plan in minte, dar ceva te
retine sa-i dai startul acum, de parca
simti ca nu ar fi momentul cel mai
potrivit.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu accepta rautatile, criticile sau
comentariile malitioase care mai vin
de la ceilalti. Nu le meriti, deci nu le
primi! 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Unii iti spun sa stai pe loc, sa nu
pornesti aventura care ti se
deschide acum in fasa ochilor, ca
e riscanta, ca nu stii tot ce trebuie,
ca nu esti pe un teren stabil.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Stiri
08:00 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Film documentar.
Viata asa cum e ep 26,27
13:00 – Printre Randuri (r)
14:00 – Glasul Bisericii
15:00 – Teleshopping
16:00 – La vasrta noastra
(r)
16:30 – Box office
17:00 -  Avocat
18:00 – Ora adevarului 
19:00 – Muzică de petre-

cere 
20:00 – Stiri
20:40 – Saptamana spor-
tiva
21:45 – Sport
23:00 – Stiri
23:30 – Muzică de petre-
cere
00:00 – Dimineata popu-
lara (r)
03:00 – Glasul bisericii (r) 
04:00 – Viata la tara (r)
05:00 – Printre Randuri (r)
06:00 – Avocat TV 
(reluare)

Recomandare

19: 45 - Exatlon
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 Românii au talent  23:30
Concediu de la căsnicie 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 20:00 Guess My
Age – Ghiceste varsta 23:00
iUmor (R) 01:00 12 Să moară
Romeo (R) 03:15 Acces direct (R)
06:00  Observator

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

11:00  Teleshopping 11:30 Focus
din inima României (R)  12:00
Teleshopping 13:00 AP Sănătate
cu stil 13:30 Teleshopping 14:00
Focus  14:30Teleshopping  14:45
Mama mea gătește mai bine (R)
16:00 AP Am fost șaisprezece
18:00 Focus 19:30 Mama mea

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 per-
fect 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 Știrile Kanal D 19:45 Exat-
lon 23:15 WoW Biz   01:00 Știrile
Kanal D (R) 02:15 AP Dragoste
infinită (R) 04:15 AP Te vreau
lângă mine (R) 06:00 Teleshop-
ping

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 În-
geri păzitori 16:00 AP Singură pe
lume 17:00 AP Pasiune și putere
18:00 AP Totul pentru tine 19:00
AP Petale de  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 Hos-
tel - Căminul ororilor   

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 Fot-
bal: Fotbal FIFA
08:30 Fotbal:
Campionatul Eu-

ropean UEFA U-17, la  Croaţia
09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00
Fotbal: Campionatul European
feminin sub 17 ani, la , Cehia
12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30
Fotbal: Liga Americană de fotbal
MLS, la , 13:00 Ciclism: Turul
Italiei - Il Giro astăzi 14:00 Ci-
clism: 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 Eu-
rosport 20:30 Fotbal: Campi-
onatul European feminin sub 17
ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:
Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 00:25
ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-
clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi
01:30 Omnisport: Watts  02:30
Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-
bal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30
Ciclism: Turul Italiei

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

Obiectiv 14:00 Esențial 16:00
100 de minute 18:00 La Ordinea
Zilei 20:00 Subiectiv 21:00  Exces
de putere  3:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei
03:00 Exces de  Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri

07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi
fapte 14:00 Casa
Poporului 15:00
Newsroom 18:00

Realitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 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

depozitelor - Canada - Frate,
unde-i  depozitul meu? 08:35
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 09:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30
Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,
cabine pentru camionete, lână de
alpaca și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco
12:00 Lupte între roboți 13:00
Lupte între roboți 14:00 Lupte
între roboți 15:00 Tehnologie
extremă - Canalul Panama 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - 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 Pop-
ular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și cuțite
utilitare 19:30 Cum se fabrică di-
verse lucruri? 20:00 Teste de
bărbăție - Episod 4 21:00
Deschizătorii de drumuri -
Botezul focului 22:00 Mistere
descifrate - A fost găsită Cursa
370? 23:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod
4 
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“orezării” şi „ştrand cu intrare gratuită”,
după inundaţiile din weekend

Căderile masive de
ploi de la sfârşitul săptămânii
au făcut ca întreg judeţul Satu
Mare să fie sub ape şi o sume-
denie de gospodării să fie in-
undate. Nu au scăpat de urgia
apelor nici locuitorii oraşului
Ardud care au postat pe face-
book diferite poze cu curţile
inundate de ape şi făcând  haz
de necaz . Un ardudean mai
hâtru a publicat o poză în
care spune că „Se anunță o
producție record de orez anul

acesta la Ardud”, aluzie fină la
faptul că omul avea curtea
plină de apă, aidoma unei
orezării, iar un altul, ceva mai
supărat, avea o ofertă gene-
roasă de intrare gratuită la
“ştrandul” de pe strada Avram
Iancu. Nu puţine au fost şi
vocile care le transmiteau
postatorilor că ar face mai
bine să pună mâna pe sapă şi
hârleţ  pentru a-şi curăţa şan-
ţurile ca să nu mai aibă parte
de asemenea neplăceri.

Fiind principalul suspect al
triplului asasinat din Apa,
Răzvan Rentea rămâne

după gratii deși acesta a cerut să
fie eliberat.  Judecătorul de drep-
turi și libertăți din cadrul Tri-
bunalului Satu Mare a respins
vineri cererea de eliberare din
arest formulată de către Răzvan
Rentea.

Răzvan Rentea a conte-
stat arestul preventiv printr-o
contestație depusă în data de 12
martie. El cerea să fie eliberat
plângându-se  de condițiile foarte
grele pe care le are de îndurat în
Penitenciarul Oradea. Judecătorii
au respins, însă, această
contestație. 

”(…) menţine măsura
arestului preventiv luată faţă de
inculpatul RENTEA RĂZVAN
MIRCEA, în prezent aflat în
stare de arest preventiv  în Peni-
tenciarul Oradea, prin încheierea
penală nr.33/JDL/29.11.2017,
pronunţată în dosar

nr.4301/83/2017 a Tribunalului
Satu Mare, definitivă prin
Încheierea penală
nr.38/CJDL/04.12.2017 a Curţii
de Apel Oradea, în procedură de
cameră preliminară, pe o durată
de 30 de zile (…)”, este decizia pe
scurt a judecătorului.

Reamintim că Răzvan
Rentea a fost arestat pe data de 28
noiembrie, imediat după înmor-
mântarea părinţilor săi, soții
Gheorghe și Niculina Rentea, și a
bunicii sale. A doua zi judecătorii
au decis ca suspectul să fie arestat
preventiv.

Răzvan Rentea rămâne
după gratii
8Judecătorii au respins contestația sa cu privire la starea de
arest în care se află

DECIZIE. Răzvan Rentea rămâne în arest după ce judecătorii
i-au respins contestația

Florin Dura

”Alege mișcarea azi” a
luat sfârșit, după 15 zile în care
români din 24 de orașe din țară
au demonstrat că iubesc
mișcarea, sportul și stilul de viață
activ. Competiția a reușit să for-
meze în fiecare oraș participant
adevărate comunități care s-au
mobilizat și ambiționat pe zi ce
trece, pentru a-și duce orașul în
topul câștigătorilor competiției
online.

Peste 10.000 de postări
care au surprins bucuria mișcării
au fost validate până la finalul
celor 15 zile de competiție. Cele
12 orașe câștigătoare, care vor
găzdui evenimentele ,,Bucurie în

Mișcare” în această primăvară
sunt: Arad, Bacău, Baia Mare,
Craiova, Deva, Galați, Ploiești,
Râmnicu Vâlcea, Roman, Satu
Mare, Slatina și Timișoara.

La prima participare în
acest concurs, Satu Mare s-a clasat
pe primul loc în grupă și pe locul
al doilea pe țară, la egalitate cu
Râmnicu Vâlcea, cele două orașe
acumulând fiecare un total de
11150 de puncte. Primul loc în
clasamentul national a fost ocupat
de orașul Roman cu  20700 de
puncte. Participanții au impresio-
nat atât prin numărul mare de
postări pe Facebook și Instagram,
cât și prin diversitatea activităților

sportive pe care le-au practicat.
Orașele câștigătoare ale

competiției vor fi gazda Festiva-
lului ,,Bucurie în Mișcare” timp
de 6 weekenduri în perioada 5
mai – 10 iunie 2018. Evenimen-
tele campaniei vor reflecta apro-
pierea dintre viața urbană și
aventurile în aer liber, iar aceste
12 orașe din România vor deveni
centrul activităților în aer liber
care vor îmbrăca diverse forme.
Ele vor aduce împreună copii și
părinți, tineri care împărtășesc
aceleași pasiuni, sportivi amatori
și profesioniști, într-un eveni-
ment plin de viață și deschis în-
tregii comunități.

Satu Mare, locul doi pe țară în campania
”Bucurie în Mișcare 2018”

De închiriat!

Nord Vest Business Center vă stă la dispoziţie cu:
32 birouri cu suprafaţă cuprinsă între 18-25 mp
2 spaţii comerciale la parter 60 mp, 200 mp.

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!
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