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Ioana Bran dorește ca Centrele de tineret și
sport să ajungă în administrarea primăriilor
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Primăria Municipiului Satu
Mare anunță demararea lucrărilor de
reparații pe strada Ștefan cel Mare, pe
o porțiune placată cu piatră cubică, în
apropiere de Piața Jean Calvin. 

Astfel, începând de vineri,
20 aprilie, și inclusiv sâmbătă, 21
aprilie, ca  urmare a acestor lucrări de
reparații, se vor impune restricții de
circulație atât pentru mijloacele de
transport public, cât și pentru celelalte
autovehicule.  Ca urmare a
reglementărilor de circulație, Transur-
ban Satu Mare anunță următoarele
modificări de trasee: 
LINIILE 1 ȘI 15:
PLECARE:  POD GOLESCU - STR.
PETŐFI SÁNDOR (STAȚIE
PROVIZORIE) - CASA DE MODĂ
- CALEA TRAIAN – GARA
ÎNTOARCERE: GARA – CEN-

TRUL VECHI - CASA ALBĂ -
PIAȚA MARE -POD GOLESCU 
LINIA 16 - POD GOLESCU - STR.
PETŐFI SÁNDOR (STAȚIE
PROVIZORIE) - CASA DE MODĂ
- CALEA TRAIAN - BULEVARDUL
V. LUCACIU
ÎNTOARCERE: 14 MAI – CEN-
TRUL VECHI - CASA ALBĂ -
PIAȚA MARE -POD GOLESCU
LINIILE 13, 18 ȘI 29
PLECARE: POD GOLESCU - STR.
PETŐFI SÁNDOR (STAȚIE
PROVIZORIE) - CUZA VODĂ
(BOTIZULUI)
ÎNTOARCERE: CENTRUL VECHI
- CASA ALBĂ - PIAȚA MARE -POD
GOLESCU.

Anunțăm faptul că pe par-
cursul derulării lucrărilor se va circula
alternativ pe o singură bandă de mers.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
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Muzeul Țării
Oașului, 

o incursiune 
în trecut
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Nu rata meniul zilei!
detalii în pag. 9
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 20 aprilie 2018
ziua 110  a anului

Soarele răsare la 6 și 15 minute,
apune la 19 și 41 minute.

1841 - Primul roman polițist
din lume a văzut lumina
tiparului: "Crimele din Rue
Morgue" scris de Edgar Allan
Poe.

Dansează până când și
pământul dansează.

(Hilda Doolittle)

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. Teotim, Ep.
Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Tri-
hina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap.
Zaheu (Dezlegare la peşte)
Greco- catolic - Sf. cuv.
Teodor Trihina; Sf. Teotim de
Tomis.
Romano - catolic - Ss. Anicet,
pp.; Marcian, călug.
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Dispariţia de pe târâ-
mul satului Lucăceni a distinsu-
lui om de aleasă omenie şi
înţelepciune, Ioan Ţineghe, fost
secretar al Primăriei comunei
Berveni, ajuns la vârsta senectu-
ţii, 86 de ani, a întristat familia şi
pe foarte mulţi consăteni de
bună credinţă. Ioan Ţineghe, su-
pranumit în popor „ Nuţucu’ se-
cretarul”, a făcut parte din
generaţia de oameni foarte bine
pregătiţi din punct de vedere
profesional, care a ştiut să tălmă-
cească legile vremurilor în care a
trăit, dar, mai mult de atât, a reu-
şit să ofere, cu o generozitate al-
truistă debordantă, cele mai
eficiente soluţii tuturor acelora

care au „bătut” la uşa sufletului
său, în vreme de restrişte, de
cumpănă sau de îndoială. Când
un consătean avea o problemă,
fie că era din Lucăceni sau din
Berveni, acesta era îndrumat de
vecini sau prieteni să meargă la
„Nuţucu’ secretarul”. De fiecare
dată, dumnealui oferea răspun-
suri şi îndrumări pertinente, atât
de necesare pentru rezolvarea
“necazurilor” invocate de consă-
teni.

În vremea comunişti-
lor, „Nuţucu’ secretarul” a ştiut
să gestioneze foarte multe situa-
ţii de criză prin care au trecut
unii consăteni. A ştiut să citească
legile, cum se spune, “printre
rânduri” , iar soluţiile sale au fost
de fiecare dată în concordanţă cu
dorinţele oamenilor, fără să se
abată de la spaţiul legal. „Nu-
ţucu’ secretarul” a ştiut să pre-
vină şi să dezamorseze, cu mare
tact profesional, posibile situaţii
conflictuale din vremea regimu-
lui trecut, iar soluţiile sale s-au
dovedit de fiecare dată extrem de
benefice pentru anumite per-
soane, dar şi pentru comunitate.
Maturitatea analizelor sale, pen-
tru fiecare speţă în parte, a fost
apreciată de către oamenii comu-
nităţii, dar şi de personalităţile
locale şi judeţene. Multe din so-
luţiile dumnealui au fost preluate

şi de alţi secretari şi primari din
comunele judeţului Satu Mare.
În acest fel, de-a lungul anilor,
„Nuţucu’ secretarul” şi-a câştigat
respectul, încrederea şi credibili-
tatea în faţa locuitorilor din sa-
tele Lucăceni, Berveni şi
Bervenii Noi. De fiecare dată, în
timpul discuţiilor cu sătenii, care
au mers la Primărie cu o pro-
blemă sau alta, a ştiut să vor-
bească pe “limba fiecăruia”, să
asculte, apoi să le explice, cu
multă răbdare şi implicare emo-
ţională, cum pot fi rezolvate pro-
blemele sociale sau juridice.
După “ieşirea sa la pensie” a fost
solicitat de către reprezentanţii
Consiliului Judeţean Satu Mare
să mai rămână în funcţie o vreme
până când postul de secretar va fi
ocupat de o altă persoană. A fost
pentru dumnealui o onoare, des-
pre care a vorbit la vremea res-
pectivă, în urmă cu vreo 20 de
ani, de a dărui în continuare co-
munităţii soluţii optime pentru
rezolvarea unor probleme.

În timpul liber, dar şi
după ieşirea la pensie, „Nuţucu’
secretarul” s-a ocupat de pomi-
cultură şi grădinărit. Îi plăcea să
studieze pe această temă cărţi de
specialitate, iar în repetate rân-
duri dăruia din experienţa dum-
nealui şi vecinilor, ba chiar îi
ajuta la unele munci specifice

grădinăritului. Îi plăcea să ci-
tească diferite cărţi, studia zia-
rele, urmărea ştirile şi emisiunile
de televiziune, în calitatea sa de
pensionar, motiv pentru care era
extrem de bine informat şi dor-
nic de a purta discuţii cu interlo-
cutori avizaţi sau neavizaţi, care-i
păşeau pragul casei. „Nuţucu’ se-
cretarul” n-a murit ! El trăieşte în
continuare în sanctuarul de aur
al minţii consătenilor, al mem-
brilor familiei şi nepoţilor, care
nu-l vor uita niciodată. Dum-
nealui va rămâne peste vreme un
model de trăire umană, de mora-
litate şi gândire analitică, deopo-
trivă pentru profesionişti, pentru
oamenii de rând, pentru copii şi
persoane vârstnice.

Bunul Dumnezeu să-i
aşeze sufletul de excepţie în nemu-
ritoarea Împărăţie a lui Dumne-
zeu… pentru că, nu-i aşa ?
„Nuţucu’ secretarul” a plecat din
această viaţă pământeană în vre-
mea când au înflorit: caişii, cireşii,
vişinii, merii şi…toporaşii. Iată, la
înmormântarea dumnealui au
venit parcă milioane şi miliarde de
flori pământene, pentru a  înco-
rona sufletul său ales, cuprins de
vraja măreţiei reînvierii naturii,
pentru a trece cu seninătate prin-
tre porţile Raiului, deschise de
Mântuitorul Iisus Hristos prin În-
vierea Sa din morţi. 

DUMItRU ţIMERMAn

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la
ora 18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului.  O emisiune în
care şi tu poți participa alături
de invitații noștri la dezbaterea
celor  mai importante subiecte
ale zilei. Realizator: Victor
Constantinovici.

IncURsIUnE 
în  cOtIDIAn
cum arată lumea afacerilor
în AsIA?
La această întrebare ne va
răspunde dr. CIPRIAN
COSTEA - analist economic
sătmărean, care a participat re-
cent la diferite târguri de pro-
duse industriale organizate pe
continentul asiatic, în cadrul

emisiunii INCURSIUNE ÎN
COTIDIAN, din această
seară, de  la ora 20.45. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

DUMInIcĂ

VIAţA LA ţARĂ -
Ediţie specială
În cadrul emisiunii VIAŢA
LA ŢARĂ, difuzată la
NORD VEST TV, duminică
22 aprilie, de la ora 13.00, veţi
avea posibilitatea să urmăriţi
înregistrarea vernisajului
expoziţiei aniversare NICU
POP '80, artist plastic din lo-
calitatea Apa, care a avut loc
la Muzeul de artă din Satu
Mare. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

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

În amintirea lui Ioan Ţineghe, supranumit
„Nuţucu’ secretarul”...
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Muzeul Țării Oașului, o incursiune în trecut

Înfiinţat în 1966, Muzeul Ţării
Oaşului este situat în
apropierea centrului oraşului

Negreşti-Oaş, la 200 de metri de
drumul naţional care vine dinspre
Satu Mare ori dinspre
Maramureşul istoric. Situat pe o
suprafaţă de 1,5 hectare, pe malul
râului Tur, Muzeul are două secţii:
expoziţi permanente cu o valoroasă
colecţie de etnografie şi artă
populară, dar şi de artă
contemporană în Galeriile Dr.
Mihai Pop şi Muzeul în aer liber.

Arhitectura tradiţională
este reprezentată de biserica de lemn
din satul Lechinţa care datează din
prima parte a secolului XVII, de
casele din Racşa, Moişeni şi Negreşti
(secolele XVIII-XIX), care,
împreună cu cele zece construcţii-
anexă, formează trei gospodării com-
plete, de două case moleculare din
Gherţa Mică şi de casa de olar din
Vama. În interioare sunt expuse piese
valoroase din colecţiile de ţesături,
port popular, icoane, ceramică, mo-
bilier şi unelte ale muzeului.

Biserica din 
lechința, piesa 
de rezistență 
a muzeului

Spaţiul bisericii se com-
pune din pridvor vestic, pronaos,
naos şi altar. Pridvorul este ritmat de
patru coloane, latura vestică a aces-
tora şi cosoroaba fiind decorate cu
un brâu sculptat cu motivul funiei.
O scară aflată în colţul nord-vestic al
pridvorului permite accesul în turn.
Pe latura răsăriteană a pridvorului se
află uşa de intrare în biserică. Pronao-
sul şi naosul constituie două spaţii
egale, cel dinspre vest fiind destinat
femeilor (babinec), iar cel estic
bărbaţilor. Acestea comunică doar
prin uşa simplă practicată în peretele
despărţitor. Biserica femeilor nu are

ferestre, în timp ce biserica bărbaţilor
este luminată de deschiderile foarte
mici din peretele nordic şi în cel
sudic . Altarul decroşat, de plan rec-
tangular, prezintă câte o fereastră
mică pe fiecare dintre laturi.

Altarul este acoperit cu o
boltă mănăstirească construită din
bârne, naosul poartă o boltă
semicilindrică, iar pronaosul este
tăvănit.Mobilierul liturgic original
nu s-a păstrat, nici iconostasul cu
două uşi, care a dispărut probabil
încă înainte de strămutarea bisericii.
Cadrul, construit din bârne frumos
făţuite al arcului de triumf, mai există
însă şi în zilele noastre. Poarta
principală a lăcaşului se remarcă prin
tratarea decorativă, canatul uşii fiind
împodobit pe exterior cu motive
geometrice cioplite, reprezentând
rozete.Structura simplă a bisericii ar
susţine datarea acesteia în secolul al
XVII-lea. Forma şi structura turnu-
lui, respectiv pridvorul vestic par a fi
însă rezultatul intervenţiilor din sec-
olul al XVIII-lea. Edificiul a fost de-
montat în 1967 şi reconstruit
ulterior, între 1978 şi 1979, pe locul
actual, în Muzeul în aer liber al Ţării
Oaşului. Nu se cunoaşte dacă origi-
nar biserica a fost pictată. Decorul
pictat actual, inspirat din iconografia
bisericilor de lemn maramureşene, a
fost realizat, conform inscripţiei de
deasupra uşii naosului, în anul 2006.

Biserica de lemn cu hra-
mul Sfintei Mucenice Paraschiva din
Lechinţa reprezintă ultimul lăcaş de
cult de lemn păstrat din Ţara
Oaşului, documentând o artă
odinioară înfloritoare a acestei
regiuni. Secţiunea alcătuită din
instalaţiile tehnice, în special cele
acţionate de apă, este partea „vie” şi
cea mai atractivă a muzeului. Aici
vizitatorii îi pot vedea pe localnici
venind să macine la moară, să spele
la vâltoare şi să-şi prelucreze ţesăturile
de lână la piuă. De asemenea,
Muzeul din Negreşti-Oaş este singu-
rul loc în care se mai produce renu-
mita ceramică de Vama. În 2010, în
cadrul Muzeului în aer liber a fost

amenajată şi o distilerie.
Datorită reliefului din

zonă şi a vegetaţiei abundente şi
având în vedere valoroasa colecţie de
etnografie şi artă populară, Muzeul
este foarte sugestiv pentru toată zona
Ţării Oaşului.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 08.05. 2018 de la ora
15:00 la Cabinet Dr. Coica, 
va consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999
____________________________
În data de 20.04. 2018 la ora
9:30  la Cabinet Dr. Coica, va
consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
____________________________
În data de 28.04.2018 la Cabi-
net Dr. Coica, va consulta:

Col. Dr. Scridon Gheorghe

MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE SI BOLI

INTERNE
Programări: 0732.116.827
____________________________
În data de  24.04.2018  de la ora
16:00-19:00 la Cabinet Dr.
Coica, str. Lucian Blaga
CU6/2, va consulta:

Dr. Gheorghita Gabriel
MEDIC SPECIALIST –RE-
ABILITARE MEDICALA

Programări: 0752223377
____________________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;

0261.779.999
____________________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul
de Trimitere de la medicul de
familie!
Programări: 0740.839.818
____________________________
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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UDMR propune simplificarea procedurii de modernizare a
drumurilor forestiere

Accident cu două
victime între
Ardud și Rătești

un grav accident de
circulație, soldat cu rănirea a
două persoane, s-a produs
marți, între ardud și rătești.
Potrivit unor surse GnV, se
pare că vinovată de producerea
acestui accident a fost o
conducătoare auto în vârstă de
34 de ani, din ardud, care a
încercat să execute un viraj la
stânga fără să se asigure. În acel
moment, mașina pe care o
conducea a fost lovită din plin
de un alt autoturism la volanul
căruia se afla un bărbat în
vârstă de 65 de ani, din Satu
Mare. În urma impactului,
șoferița vinovată și un pasager
care se afla în mașina pe care o
conducea au fost răniți, fiind
transportați la spital pentru
investigații medicale
suplimentare. niciunul dintre
șoferi nu a consumat băuturi
alcoolice înainte de a se urca la
volan.

Deținuții, puși 
la muncă în
Cimitirul Eroilor

Penitenciarul Satu
Mare, în colaborare cu
Primăria Municipiului Satu
Mare, a organizat astăzi o
amplă acțiune de curățenie în
Cimitirul Eroilor. În urma
acestei acțiuni, Cimitirul
Eroilor a fost făcut ”lună și
bec”, fiind adunați zeci de saci
de mizerii. acțiunea este doar
una dintre etapele derulate în
cadrul proiectului de
reabilitare a Cimitirului
Eroilor implementat în cadrul
activităților dedicate
Centenarului Marii unirii.

Aventurierii cu
bătrânele Dacii au
abandonat cursa
spre Sahara

Cei șase sătmăreni
care în data de 14 apilie au
pornit la bordul a două dacii,
ambele de peste 30 de ani, spre
deșertul Sahara au abandondat
cursa. Cei șase au abandonat
cursa odată ajunși în Spania, pe
ultima sută de metri, având
nevoie de doar o zi pentru a
trece strâmtoarea Gibraltar iar
mai apoi să ajungă în Maroc.
”nu e ușor să ajungi până în
Madrid cu geamul jos. E prea
greu, prea cald, prea lung
pentru a continua. nu vrem să
riscăm, așa că am decis să ne
oprim. Patru dintre noi am luat
avionul din Madrid, iar alții
doi aduc înapoi mașinile din
Spania, deja sunt prin franța.
aveam trailer gratuit să le
aducem, dar am zis că să vină
pe roți. Totuși am ajuns cu ele
până în aragon, deșertul
Spaniei, tot e ceva pentru noi”,
afirmă ovidiu Pop,
promotorul expediției. Patru
dintre ei s-au întors acasă cu
avionul, în timp ce doi dintre ei
au rămas la volanul daciilor
pentru a le aduce acasă pe
propriile roți. 

lucrările de modern-
izare a drumurilor forestiere –
care adesea au rolul de rute
ocolitoare, de desconges-
tionare a traficului de pe dru-
murile județene și naționale –
reprezintă o problemă pentru
autoritățile locale, deoarece
proiectele de modernizare și
îmbunătățire ale acestora se
pot realiza doar dacă dru-
murile fac parte din domeniul
public al autorităților locale.
Procedura de transfer a dru-
murilor forestiere din dome-
niul statului în domeniul
public local s-a adeverit a fi
foarte dificilă, iar modern-
izarea drumurilor, atât din

fonduri nerambursabile cât și
din fondurile proprii ale
autorităților locale, se poate
realiza numai după finalizarea
acestor proceduri.

udMr a elaborat o
propunere de modificare a
reglementărilor în vigoare,
care urmează să fie adoptată și
de Camera deputaților în cal-
itate de for decizional și care
vizează transferul, la cererea
administrațiilor locale, a aces-
tor drumuri în întregimea lor,
din domeniul public al statu-
lui, mai exact, din adminis-
trarea regiei naționale a
Pădurilor, în domeniul public

al administrațiilor locale.
Totodată, propunerea
legislativă prevede că
administrațiile publice locale
nu vor mai fi nevoite să com-
penseze domeniul public al
statului după transferul de
proprietate al acestor drumuri.

deputatul udMr
din Satu Mare, Mag yar
lóránd, membru în Comisia
pentru agricultură din Cam-
era inferioară a Parlamentului,
și-a exprimat convingerea că
această nouă reglementare va
simplifica în mod semnificativ
procedura de modernizare a
drumurilor forestiere, ceea ce

ar fi în beneficiul
administrațiilor publice locale
și ar încuraja turismul local.

Ministrul Ioana Bran dorește ca
Centrele de tineret și sport să ajungă
în administrarea primăriilor
8Sătmăreanca dorește ca, prin aceste măsuri, să accelereze procesul de descentralizare
în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului 

După o serie de vizite
făcute în teritoriu, min-
istrul Tineretului și

Sportului, sătmăreanca Ioana
Bran, a afirmat că își dorește ca
Centrele de tineret și sport să
ajungă în administrarea
primăriilor. Prin aceste măsuri,
ministrul urmărește accelerarea
procesului de descentralizare în
cadrul Ministerului Tineretului și
Sportului. 

Concluziile ministru-
lui Ioana Bran

În această săptămână,
ministrul ioana Bran și-a continuat
vizitele în teritoriu ajungând în
Constanța, unde a vizitat bazele
aflate în subordinea ministerului.
Ceea ce a găsit în prezent la centrele
din Constanța, la fel ca și în alte părți
din țară, nu au dezamăgit-o pe dep-
utatul PSd, dar își dorește ca tinerii
să aibă parte de condiții mai bune,
iar acestea se pot realiza trecând cen-
trele din subordinea MTS în cea a
administrațiilor locale.

aceasta a concluzionat, în
urma vizitei, că în cadrul ministeru-
lui se impune o descentralizare, pen-
tru a putea crește calitatea
condițiilor oferite pentru sportivi.
”Majoritatea bazelor vizitate se află
în zone foarte bune ca amplasare,
însă, din păcate, timpul și-a lăsat am-
prenta asupra lor. Chiar dacă ele
sunt funcționale și folosite în
prezent, aceste baze nu se ridică
totuși la nivelul de condiții care ar fi
normale în ziua de astăzi pentru
sportivi sau tineri. la multe dintre
ele s-au făcut an de an reparații și
refaceri însă acestea evident că nu
sunt suficiente, iar starea lor de
degradare necesită intervenții capi-
tale și investiții pe măsură. Vizitele

de astăzi mi-au întărit și mai mult
convingerea că procesul de descen-
tralizare este foarte necesar și
reprezintă varianta cea mai bună
pentru ca aceste baze să treacă în ad-
ministrarea instituțiilor locale care
au capacitatea și resursele de a le rea-
duce la un nivel modern. Voi con-
tinua în această perioadă să mă
deplasez prin teritoriu pentru a
putea vedea de la fața locului starea
acestora și a avea o imagine clară și
reală a patrimoniului MTS”, a spus
ministrul  Tineretului şi Sportului,
deputatul ioana Bran.

Îndemn pentru tineri
de asemenea, ioana

Bran îi îndeamnă pe tineri să își
spună problemele pentru a ajuta
guvernul să identifice soluțiile.
românia și guvernul româniei își
doresc să reducă decalajele în rân-
dul tinerilor și să îi integreze pe

piața muncii, a declarat ioana
Bran, ministrul Tineretului și
Sportului, în cadrul dialogului cu
cetățenii „Viitorul tinerilor eu-
ropeni”, organizat de Comitetul
European al regiunilor (Cor),
delegația națională a româniei la
Cor, reprezentanța Comisiei
Europene în românia și plat-
forma CaleaEuropeană.ro la
Bacău. ”Programul de guvernare
are multe programe pentru a re-
duce decalajele. Ministerul pe care
îl reprezint este împărțit pe partea
de sport și de tineret. de la prelu-
area mandatului am avut discuții
cu majoritatea reprezentanților
tineretului din românia”, a pre-
cizat ministrul.

deputatul ioana Bran a
făcut apel la implicarea tinerilor:
“Vă îndemn să participați, să vă
trimiteți reprezentații, căci numai
așa putem identifica mai bine
problemele pe care le aveți. Vă în-

curajez să ne abordați cu orice
problemă considerată de
importanță. Prin direcțiile de
tineret și sport organizăm cursuri
de formare ale tinerilor.
intenționăm să facem un site care
să surprindă aceste informații.”

Evenimentul este dedi-
cat problematicii șomajului în rân-
dul tinerilor și reducerii
decalajelor sociale și economice,
construit sub forma unei platforme
de dialog, între autorități și tineri ca
beneficiari, orientată către soluții
privind incluziunea economico-
socială a tinerilor și oportunitățile
de dezvoltare ale acestora la nivel
local, național și european. aceasta
este prima dezbatere lansată în
românia în acest format, după ce
țara noastră a fost aleasă să
găzduiască Summitul autorităților
locale și regionale din uniunea
Europeană care va avea loc în pe-
rioada 14-15 martie 2019.

ViZiunE. Ministrul Ioana Bran urmărește descentralizarea în Ministerul Tineretului și Sportului

florin dura
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Plan Roșu de Intervenție la Satu Mare
8Două autobuze s-au izbit în plin, 12 persoane fiind rănite, din care două foarte grav

Un groaznic accident de
circulație s-a produs ieri
dimineață pe strada Lu-

cian Blaga la intrarea în Parcul
Industrial Sud. Două autobuze
s-au izbit frontal. În urma im-
pactului, 12 persoane au fost
rănite, din care două în stare
foarte gravă. 

Ciocnire între două
autobuze

Evenimentul rutier s-a
produs în jurul orei 7.00, la
intersecția dintre strada Lucian
Blaga și drumul spre Parcul In-
dustrial Sud. Principala cauză a
producerii accidentului a fost o
neacordare de prioritate.

Potrivit purtătorului de
cuvânt al IPJ Satu Mare, Alina
Ținca, șoferul unui autobuz în-
matriculat în Satu Mare, care
ieșea din Parcul Industrial Sud,
nu a acordat prioritate unui auto-
buz înmatriculat în Cluj care cir-
cula pe drumul prioritar.

În urma impactului din-
tre cele două autobuze au rezultat
12 victime, dintre care două în-
carcerate (unul dintre șoferi) și o
persoană de sex feminin, în vârstă
de 29 de ani, care a fost proiectată
prin geam și a fost prinsă sub
roata autobuzului.

Planul Roșu 
de intervenție

La fața locului au ajuns
mai multe echipaje SMURD, de
Ambulanță, pompieri, poliție.

Pentru asigurarea intervenției de
urgență integrate, începând cu
ora 07:11 a fost activat Planul
Roșu de Intervenție. 

La faţa locului s-au de-
plasat forțe din cadrul
Detașamentului de Pompieri
Satu Mare cu trei autospeciale cu
modul de descarcerare grea, două
ambulanţe tip S.M.U.R.D.
(Echipaj de Prim Ajutor Calificat
și Terapie Intensivă Mobilă) şi 5
ambulanţe din cadrul Serviciului
de Ambulanţă Judeţean Satu
Mare. A fost prealertată Unitatea
de Primiri Urgențe Satu Mare, în
vederea pregătirii pentru prim-

irea unui număr mai mare de vic-
time, respectiv a fost prealertat
un echipaj cu elicopter SMURD.

o tânără sub roți
În urma impactului din-

tre cele două autobuze au rezultat
12 victime, dintre care două în-
carcerate (unul dintre șoferi) și o
persoană de sex feminin, în vârstă
de 29 de ani, care a fost proiectată
prin geam și a fost prinsă sub
roata autobuzului. Femeia a tre-
cut prin momente dramatice
până ce pompierii sătmăreni au
reușit să o salveze. Victima se află
în stare critică la spital.

Echipajele de
intervenție au acționat pentru
descarcerarea celor două victime,
care au fost preluate de către per-
sonalul medical prezent la fața
locului și au fost duse la Unitatea
de Primiri Urgențe Satu Mare.
Pentru celelalte 10 persoane s-a
intervenit în vederea acordării
primului ajutor medical și trans-
portarea lor la spital.

Ambii conducători auto
au fost testați cu aparatul al-
cooltest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările în cauză continuă sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
vătămare corporală din culpă.

FLoRin DuRA

Razii în trafic
Polițiștii Serviciului

Rutier și cei din cadrul Birou-
lui Rutier Satu Mare au
desfășurat miercuri, 18 aprilie
a.c., o acțiune privind depista-
rea conducătorilor auto care
nu respectă regimul legal de vi-
teză, pe raza județului Satu
Mare, aceasta fiind principala
cauză generatoare de accidente
rutiere grave. Astfel, în urma
activităților desfășurate,
polițiștii au aplicat 197 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de peste 60.600 de lei.
Din totalul sancțiunilor, 123
de conducători auto au fost
amendați contravențional pen-
tru nerespectarea regimului
legal de viteză atât în interiorul
localităților cât și în afara aces-
tora. De asemenea, în 14 ca-
zuri polițiștii au dispus și
măsura complementară de sus-
pendare a dreptului de a con-
duce pe o perioadă de 90 de
zile, pentru depășirea cu peste
50 km/h  a vitezei maxime ad-
mise, fiind surprinși de apara-
tul radar rulând cu viteze
cuprinse între 101 km/h și 153
km/h.

Polițiștii, alături 
de elevi

Ieri, 19 aprilie a.c.,
polițiștii  Poliției Oraș Tășnad
din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
primit vizita a 23 de elevi din
clasa pregătitoare de la Școala
Gimnazială Tășnad, în cadrul
proiectului ,,Școala Altfel...”.
Astfel, școlarii au vizitat sediul
Poliției, unde le-au fost pre-
zentate mijloacele din dotarea
polițiștilor și autospecialele de
serviciu. În cadrul întâlnirii,
polițiștii le-au explicat copii-
lor, atât regulile de circulație
pe care ei, în calitate de pietoni
sunt obligați să le respecte, cât
și cum pot ajunge ei înşişi po-
liţişti când vor fi mari.

Persoană rănită
într-un accident

În data de 19 aprilie
a.c., polițiștii din cadrul
Poliției oraș Ardud au fost
sesizați despre producerea
unui eveniment rutier pe DN
19 A între localitățile Ardud și
Rătești, soldat cu vătămarea
corporală ușoară a unei per-
soane. În urma efectuării cer-
cetării la fața locului, polițiștii
au stabilit că un conducător
auto, de 44 ani, din județul
Alba, conducând o autoutili-
tară, pe fondul nepăstrării
distanței corespunzătoare în
mers, a intrat în coliziune cu
un alt autovehicul condus de
un bărbat, de 36 ani, din Satu
Mare, pe același sens de mers.
În urma impactului a rezultat
rănirea ușoară a unui pasager,
din cel de-al doilea autovehi-
cul, de 44 ani, din Ardud.
Ambii conducători auto au
fost testați cu aparatul alcool-
test, rezultatul fiind negativ.
Cercetările continuă în dosa-
rul penal întocmit sub aspec-
tul comiterii infracțiunii de
vătămare corporală din culpă.

DRAMĂ. În urma impactului, o tânără a căzut sub un autobuz de unde a fost scoasă cu greu de
salvatori

Ansamblul ”Vatra” din Santău
luptă pentru accederea în
finală La Măruță

Scandal monstru la Petea

După frumoasa califi-
care din data de 11 aprilie 2018,
ansamblul tinerilor elevi VATRA
mai are de trecut un hop, al semi-
finalelor, pentru a ajunge în
marea finală. În data de 23 aprilie
2018, la emisiunea La Măruţă de
la ProTv, instructorul Nicolae
Turău ne invită să susţinem prin
sms Ansamblul VATRA al Şcolii
gimnaziale Santău.

Îi putem  susţine
votând online pe site-ul emisiu-
nii, sau prin SMS pe parcursul

emisiunii, în intervalul
START/STOP vot semnalat de
Cătălin Măruţă. Telespectatorul
trebuie să transmită la numărul
1266 (0.24€, inclusiv TVA) cu-
vântul Satu Mare, aşa cum este
comunicat în emisiune (prin
afişare pe ecran şi menţionare
verbală).

”Votaţi VATRA,  iar noi
vom face tot posibilul să fiţi mân-
dri de noi”,  i-a mobilizat pe
sătmăreni coregraful Nicolae
Turău.

Un scandal monstru a
izbucnit marți seară între tiriștii
care așteptau la rând să intre în
Vama Petea. Incidentul s-a pro-
dus în jurul orei 21.30 pe raza
localității Petea, iar circulația a
fost blocată mai bine de o jumă-
tate de oră. 

Totul s-a întâmplat în
momentul în care șoferul unuia
dintre tirurile care așteptau la
rând să intre în Vama Patea, a în-
cercat să se bage în față. Inciden-
tul s-a produs pe raza localității
Petea. Practic, șoferul a ieșit cu
Tir-ul din rând și a încercat să
ajungă în Vamă depășind coloana
de autotrenuri ce așteptau la
coadă. În acel moment, anunțat
probabil de colegii săi din spate,
un alt șofer de TIR a blocat dru-

mul, astfel încât TIR-ul ieșit din
rând să nu poate ajunge în vamă. 

Martorii oculari ai eve-
nimentului au declarat pentru
Gazeta de Nord Vest că, în acel
moment, traficul înspre și dinspre
Vama Petea a fost blocat. Timp
de o jumătate de oră cât au durat
parlamentările, certurile și chiar
înjurăturile, traficul a fost blocat.  

Aceeiași martori oculari
susțin că tiriștii au fost la un pas
să se ia la bătaie. Însă, în cele din
urmă lucrurile s-au stabilizat fără
să fie nevoie de intervenția
autorităților. De fapt, polițiștii
nici nu au fost solicitați. Șoferul
de Tir care a ieșit din rând a
revenit la locul lui, iar drumul a
fost redeschis circulației fără alte
incidente semnificative.
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Câștigătoarea Ediţiei 2016 iUmor,
Maria Popovici, ajunge la Carei
Maria Popovici și

Mincu vă aşteaptă
anul acesta în al

doilea Turneu Național,
alături de invitatul lor,
Alexandru Banciu. Vor ajunge
și la Carei unde, în data de 24
aprilie, de la ora 19.00, vor
susține un spectacol la Cen-
trul Cultural – Sala Deak
Andre. 

Au pornit din nou la
drum prin toată țara cu un nou
show de stand-up comedy, scris
si realizat de ei! Haideți la
spectacole sa aflati prin ce au
mai trecut cei doi, dacă Mincu
si-a mai schimbat maşina sau
daca Maria a fost cerută sau nu
în sfârşit în căsătorie. Indifer-
ent de situație, comedianții vă
garantează o super-seară!

Maria Popovici și
Alexandru Minculescu
(Mincu) sunt doi actori tineri
care urcă des pe scena comediei
pentru spectacole de stand up.
Maria a câștigat a doua ediție a
concursului iUmor și a rămas
în istorie drept femeia pe care

a lăudat-o Cheloo. În compen-
sare Mincu a terminat ASE-ul.

La Club 99 au ajuns
după ce Maria a câștigat prima
ediție a concursului de open
mic iar Mincu pe a doua.
Amândoi s-au remarcat și au
terminat în primii 3 la
STAND UP Fest 2016, cel mai
bun festival de profil organizat
în țară, locul unde multe tinere
talente au avut ocazia să se re-
marce. De atunci, cei doi apar
în mod regulat în spectacolele
de stand up și improvizație din
Club 99, clubul băieților Teo,
Vio și Costel, pionieri ai aces-
tui gen de divertisment.

Maria crede că:
“Stand-up comedy-ul este o
modalitate de exprimare
artistică atât de liberă, de
sinceră, care, culmea, se naște
din frustrări și supărări. Pentru
artist este o terapie grozavă, să
scoată, în fața atâtor
necunoscuți, cele mai mari frici
și penibile întâmplări, iar
rezultatul să fie o seară
minunată și amuzantă pentru
spectatori.”

Biblioteca Județeană
invită sătmărenii la o sesiune
inedită de lectură. Toți citi-
torii sunt așteptați la „Marșul
cărților” ! Evenimentul va
avea loc vineri, 27 aprilie, la
ora 13.00, la Turnul Pompier-
ilor.

”Sătmăreni, haideți
cu cartea preferată și cu pri-

etenii voștri ! Citiți cu noi !
Pe traseul: Turnul Pompier-
ilor – Piața Păcii – Strada
Ștefan cel Mare – Parcul Cen-
tral (statuia Dr. Vasile Lu-
caciu) – Biblioteca Județeană
Satu Mare – Consiliul
Județean Satu Mare vom face
mici popasuri de lectură unde
vor da citire fragmentelor

preferate din cărțile aduse,
atât scriitori, cât și oameni
obișnuiți, participanți la marș.
Alte surprize vom dezvălui pe

parcurs. Vă așteptăm cu drag
!”, este mesajul conducerii
Bibliotecii Județene Satu
Mare.

Marșul cărților, la Satu Mare

Concertul
Filarmonicii 
Dinu Lipatti
la Carei

În data de 3 mai
2018, ora 18, la Teatrul
Municipal din Carei va avea
loc concertul simfonic al
Filarmonicii Dinu Lipatti
din Satu Mare, sub bagheta
dirijorului Ștefan Novák,
solista serii va fi flautista Kata
Scheuring din Budapesta.
În program:
Otto Nicolai: Uvertura
operei Nevestele vesele din
Windsor
Carl Reinecke: Concert
pentru flaut Re major op.
283
Franz Schubert : Simfonia a
V-a în Sib major D.485

Este al patrulea
concert din abonament,
pentru locurile rămase libere
se pot achiziționa bilete cu
21 lei de la biroul Centrului
Cultural Carei.

Spectacol 
de teatru

Marți, 24 aprilie
2018, de la ora 19:00, va avea
loc, la Teatrul Municipal din
Carei, al doilea spectacol din
abonamentul „Arany János”
al Teatrului Szigligeti
Színház din Oradea, secția
maghiară, piesă muzicală în
două acte  „A fost odată o
primadonă” de Nemlaha
György. Descriere: ”A fost
odată o primadonă” - este
titlul pe care l-am dat piesei
noastre. Eroina şi vedeta ei
este  Honthy Hanna, „ultima
mare primadonă” - aşa cum
au spus deja şi contemporanii
ei. Povestea ei este, într-un
fel, povestea operetei
maghiare: o serie de eşecuri,
dar şi multe succese. Între
compozitorii pieselor sale, s-
au numărat nume celebre ca,
de exemplu, Kálmán Imre,
Lehár Ferenc, Lajtai Lajos,
Erdélyi Mihály. 

Aşa cum ea însăşi
declara în 1951: „Acum că
socotesc, au fost peste
treizeci de piese pe care le-am
jucat de o sută de ori sau şi
mai mult. Amintiţi-vă! O să
vă aduceţi aminte de o
melodie, o scenă hazlie, o
părticică din tinereţe!”
Aşadar, acesta este drumul pe
care îl vom străbate, pornind
de la copilăria mizerabilă la
statutul de vedetă, căutând
printre secrete şi adevăruri
dureroase, dar tot timpul
fideli nu numai faptelor, dar
şi genului care a însemnat
viaţa pentru Honthy Hanna
– adică opereta.

Până în 28.04.2018 se vor
desfășura la nivelul județului Satu
Mare acţiuni de evaluare a efec-
tivelor  pentru speciile de animale
sălbatice  strict protejate, respectiv:
urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică,
în vederea realizării studiilor spe-
ciale de evaluare a stării resurselor
biologice din flora şi fauna
sălbatică, ce se exploatează şi se
valorifică în diferite scopuri eco-
nomice şi sociale. 

La această acțiune amplă
participă: Direcţia Silvică Satu
Mare, Asociaţia Judeţeană a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
Satu Mare - AVPS Ariana 2006
Foieni, AV Silvatica şi AVP
Certeze, în calitate de gestionari ai
fondurilor cinegetice, împreună cu
reprezentanţi ai Institutului de
Cercetări şi Amenajări Silvice
Câmpulung Moldovenesc,
Facultăţii de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere Braşov, Garda
Forestieră Oradea, Comisariatului
Judeţean Satu Mare al Gărzii
Naţionale de Mediu şi  ai Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Satu
Mare. Împreună cu aceste echipe
mixte pot participa la acţiune şi

reprezentanţi ai custozilor ariilor
naturale protejate (mai ales în
zonele unde fondurile cinegetice se
suprapun peste arii naturale prote-
jate), ai institutelor de cercetare, ai
universităţilor și  ONG-urilor cu
preocupări privind protecția medi-
ului, atât în faza de teren, cât şi la
verificarea corectitudinii
înregistrărilor.

Carnivorele mari (ursul
brun, lupul si râsul) sunt specii de
vârf ale piramidei trofice şi sunt
considerate  specii cheie în
funcţionarea ecosistemelor şi im-
plicit în menţinerea echilibrului
din cadrul biocenozelor. Regiunea
carpatică a României, deşi
reprezintă mai puţin de 2% din
suprafaţa Europei, susţine populaţii
viabile şi stabile de carnivore mari:
30% din efectivele europene de
lupi, 35% din efectivele de urşi
bruni şi 25% din efectivele de râşi.
Aceste carnivore de talie mare
reprezintă specii simbol pentru
conservarea biodiversităţii în Eu-
ropa. Ele au un rol important în
ecosistem prin controlul “top-
down” pe care îl exercită pe teritorii
întinse asupra populaţiilor pradă.

Astfel, prezenţa acestor specii
indică habitate naturale cu o val-
oare ecologică ridicată şi ecosisteme
funcţionale, ce pot constitui un
model pentru reconstrucţia
ecologică în alte regiuni ale Eu-
ropei.

Această evaluare se face
pentru stabilirea efectivelor reale
ale acestor specii şi în funcţie de
efectivele optime pentru fiecare
fond cinegetic, de nivelul pagube-
lor înregistrate, de tendinţa şi struc-
tura populaţiei se vor face
propuneri de plafon maxim de

intervenţie pentru sezonul de
vânătoare 2018 – 2019. Prin aceste
măsuri de management se urmăreşte
menţinerea populaţiilor de carnivore
mari la un nivel optim, care să le asig-
ure supravieţuirea în cadrul ecosis-
temelor din judeţul Satu Mare.
Programul după care se derulează
acţiunile planificate poate fi consultat
pe site-ul APM Satu Mare
http://apmsm.anpm.ro la dome-
niul:Biodiversitate/Informări Biodi-
versitate/Evaluări carnivore (link-ul:
http://www.anpm.ro/web/apm-
satu-mare/evaluari-carnivore).

Evaluarea stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică
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Dăncilă şi Gentiloni au discutat despre
comunitatea românilor din Italia
Premierul Viorica Dăncilă

şi omologul său italian,
Paolo Gentiloni, au dis-

cutat, joi, despre întărirea
relaţiilor bilaterale, dar şi de-
spre importanţa comunităţii
românilor din Italia, prim-min-
istrul italian afirmând că gradul
de integrare al acesteia este în
prezent ”satisfăcător”.

”Dorinţa noastră, o
dorinţă pe care am discutat-o,
este de a consolida şi de a întări
relaţiile bilaterale, relaţii bilat-
erale excelente pe care le avem şi
în acest moment. România şi
Italia sunt parteneri privelegiaţi
(privilegiaţi - n.r.), puternic legaţi
din punct de vedere istoric, cul-
tural şi lingvistic şi care
împărtăşesc aceeaşi viziune
privind o Europă unită, solidară
şi puternică. (...) Am remarcat
împreună, cu satisfacţie,
tendindeţele economice pozitive

din ambele ţări, context în care
considerăm oportun să dăm un
impuls relaţiilor economice
româno-italiene. Italia reprezintă
un partener strategic pentru ţara
noastră, volumul schimburilor
comerciale ajungând în 2017 la
aproape 14 miliarde de euro, un
nivel record pentru ultimul dece-
niu”, a declarat premierul Viorica
Dăncilă după întrevederea cu
omologul italian, Paolo Gen-
tiloni.

Ea a reamintit şi de
prezenţa numeroasă a firmelor
italiene în România, ”prezenţa
străină cea mai numeroasă şi în
acelaşi timp cea mai diversificată”.

De asemenea, Viorica
Dăncilă a anunţat că, după con-
stituirea guvernului italian, va fi
organizată o şedinţă comună a
celor două guverne.

”Am discutat şi despre
importanţa comunităţii
româneşti din Italia, precum şi de

comunitatea italiană din Româ-
nia, ambele reprezentând o punte

de legătură dintre cele două state”,
a adăugat Dăncilă. La rândul său,

premierul italian, Paolo Gen-
tiloni a caracterizat relaţia
româno-italiană ca fiind
excelentă.

”Baza acestor relaţii se
fundamentează într-adevăr pe
relaţiile culturale şi lingvistice şi
(...) sunt susţinute de relaţii eco-
nomice excelente. Relaţiile noas-
tre sunt întărite şi de prezenţa
foarte relevantă a unei
comunităţi române în Italia, 1,3
milioane de persoane, poate că
este cea mai consistentă comuni-
tate română prezentă în
străinătate. Vă asigur că e vorba
de cea mai consistentă comuni-
tate străină în Italia. Am convenit
că nivelurile de integrare de-a
lungul anilor au fost din ce în ce
mai bune şi sunt în acest moment
satisfăcătoare. Acolo unde inter-
vin probleme guvernele noastre
se angajează să intervină pentru a
le soluţiona”, a spus premierul
italian.

Cinci români născuţi în 1918, invitaţi la Bucureşti. Povestea emoţionantă
a unuia dintre centenari: După 4 luni de mers pe jos am sărutat pământul

Steliana Bardaş, Bică
Elena, Constanţa Petre, Vasile
Ghiţă şi Gârlea Simion, cinci
români născuţi în 1918, au fost
sărbătoriţi, joi, la sediul Minis-
terului Afacerilor Interne, în
cadrul proiectului “O viaţă cât
un Centenar”.

Elena Bică a împlinit
vîrsta de 100 de ani la începutul
acestei săptămâni. Şi-a amintit de
clipele grele prin care a trecut în
Cel de-al Doilea Război Mon-
dial şi efortul pe care l-a depus
pentru a acorda îngrijiri medicale
soldaţilor răniţi în timpul
episoadelor sângeroase de luptă.

“România are ostaşi cum
se cade. Cu aşa oameni, graniţele
României nu se vor pierde. În
1940, când s-a destrămat Ţara
Românească a fost un moment
greu pentru mine dar a venit vre-

mea şi ţara s-a întregit, provincie
cu provincie s-a făcut România
Mare care trebuie să o apărăm“, a
povestit Simion Gârlea, un alt
român care a atins vârsta de 100
de ani.

Simion Gârlea îşi
aminteşte evenimentele din
război ca şi cum s-ar fi întâmplat
ieri: “În război nu a fost uşor.
Duminică 6 septembrie 1942 ne-
am urcat în tren la Constanţa şi o
lună de zile am mers cu trenul
până am ajuns la Stalino…Când
am ajuns ajuns la Tighina după 4
luni de zile de mers pe jos…am
sărutat pământul “.

Cu aceeaşi luciditate cu
care şi-a amintit fiecare întâm-
plare din război, Simion Gârlea a
ţinut să îi transmită ministrului
de Interne un sfat :  “Doamna
Carmen Dan, sunteţi în Guvern,

premier este doamna Voicilă (n.r.
Dăncilă), faceţi ceva să vină
Basarabia, să se unească cu Româ-
nia“

“Vă spun că am dus-o
foarte greu în timpul războiului
din pricina ocupaţiei ruse…Vă
spun că am lucrat foarte mult şi

acum am ajuns la etatea aceasta
cu mintea foarte lucidă dar totuşi
boala mai mă sâcâie un pic…
Viaţa mea a fost şi frumoasă şi
rea. După război, secetă şi
foamete. A fost mai bine cu Regele
Mihai. La Revoluţie eram aici. A
fost o eliberare dar nu în bine,

cam în rău“, a povestit
Constanţa Petre.

Joi, la sediul Ministeru-
lui Afacerilor Interne, a avut loc
deschiderea proiectului “O viaţă
cât un Centenar”, eveniment în
cadrul căruia au fost invitaţi cinci
români născuţi în anul 1918.

România este un
adevărat pilon de securitate şi are
potenţialul de a deveni principalul
furnizor de stabilitate
geostrategică, militară şi politică pe
Flancul estic al NATO, a afirmat,
joi, vicepremierul Ana Birchall, în
cadrul conferinţei "Redefinirea cli-
matului de securitate în Europa
Centrală şi de Est - perspectiva
Bucureştiului", organizată de Cen-
ter for European Policy Analisys
(CEPA).

Potrivit unui comunicat
al Guvernului, viceprim-ministrul
pentru implementarea parteneri-
atelor strategice ale României a
avut în cadrul evenimentului
găzduit de Administraţia

Prezidenţială o intervenţie în
cadrul seminarului intitulat
"Priorităţi pentru consolidarea
Flancului Estic al NATO".

Ana Birchall a subliniat
că actualul mediu de securitate este
unul complex, marcat de impreviz-
ibilitate şi de un spectru larg de
ameninţări şi provocări care provin
atât din est, cât şi din sud, iar com-
baterea acestora necesită o abor-
dare strategică, coerentă şi pe
termen lung, precum şi o coor-
donare strânsă între toţi actorii
internaţionali relevanţi.

"Apreciem toate demer-
surile făcute până acum în consoli-
darea NATO pe întregul Flanc
estic, inclusiv în regiunea Mării

Negre. Prin stabilirea unei prezenţe
viitoare în regiunea Mării Negre, pe
uscat, pe mare şi în aer, securitatea
întregii Alianţe a fost consolidată.
Având în vedere climatul actual de
securitate, NATO trebuie să con-
tinue să se consolideze, sporind în
acelaşi timp contribuţia la asigurarea
stabilităţii în vecinătatea extinsă, in-
clusiv prin continuarea eforturilor de
stabilizare a Irakului în cadrul
Coaliţiei Globale anti-DAESH", a
declarat viceprim-ministrul, potrivit
comunicatului.

Birchall a subliniat rolul
deosebit de important pe care
România trebuie să şi-l asume ca stat
membru NATO.

"În regiunea noastră,

România este un adevărat pilon de
securitate şi are potenţialul de a de-
veni principalul furnizor de stabili-
tate geostrategică, militară şi politică
pe Flancul estic al NATO. România
este hotărâtă să continue să acţioneze
în calitate de partener de încredere şi
responsabil, deoarece suntem foarte
conştienţi de faptul că în actualul cli-
mat de securitate apărarea începe de
acasă", a punctat ea.

Conform lui Birchall,
"pentru a putea garanta pacea, sta-
bilitatea şi securitatea în Flancul
estic al NATO şi în zona Mării
Negre, statele membre trebuie să
aibă încredere în capabilităţile rec-
iproce şi în dorinţa incontestabilă
de a promova valorile şi principiile

organizaţiei".
Viceprim-ministrul a re-

iterat dorinţa ţării noastre de a con-
tribui într-un mod eficient, coerent
şi comprehensiv la implementarea
direcţiilor strategice pe care NATO
le promovează, continuarea
prezenţei în teatrele de operaţiuni
din Afganistan şi măsurile de
asistenţă pentru consolidarea
capacităţilor instituţionale ale
partenerilor din est.

"Indivizibilitatea securităţii
noastre nu este doar un simplu mesaj
promovat de NATO, ci un prin-
cipiu fundamental, parte
integrantă în toate acţiunile şi efor-
turile noastre de zi cu zi", a mai de-
clarat Birchall.

Ana Birchall: România are potenţial de a deveni principalul furnizor de stabilitate
geostrategică pe Flancul estic al NATO
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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

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

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

Angajăm
bucătar, 

ajutor bucătar

0361/915
0361/800801 

ORAR L-V 8-17

La Confort găseşti confortul dorit!
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Prăznuirea anuală a Sfân-
tului Mare Mucenic
Gheorghe (23 aprilie)

este un prilej de mare bucurie.
El străluceşte între Sfinţi prin
curajul şi bărbăţia de care a dat
dovadă în răbdarea chinurilor
spre a-L câştiga pe Domnul
Iisus Hristos. Pentru creştini,
el este un model de eroism, un
simbol al primăverii sufleteşti,
al luptei neînfricate pentru
“înnoirea făpturii celei
cuvântătoare”, după cum se ex-
prima părintele Ion Bunea.

Potrivit „Vieţilor
Sfinţilor”, Sfântul Gheorghe a
trăit în timpul domniei
împăratului roman Diocleţian.
S-a născut în Capadocia, într-o
familie creştină. Părinţii săi i-au
acordat o educaţie aleasă, în au-
tenticul spirit creştin,
pregătindu-l pentru urmarea lui
Hristos. Rămas fără tată din
copilărie, Gheorghe s-a mutat
împreună cu mama sa în
Palestina, unde aveau mai multe
averi. Ajuns la maturitate, fiind
frumos la înfăţişare şi viteaz în
luptă, prin osteneală, pricepere,
bărbăţie, curaj şi destoinicie,
Gheorghe s-a făcut preţuit şi,
îmbrăţişând cariera armelor, în
scurt timp a ocupat diverse
funcţii, inclusiv rangul de
conducător de oaste în garda
împăratului.

Deşi era păgân,
împăratul Diocleţian, până în

anul 303, nu a luat nicio măsură
împotriva creştinilor. Această
stare de lucruri a permis
creştinilor vrednici să urce până
la cele mai înalte demnităţi în
Imperiu. Însă, în anul 303, din
îndemnul ginerelui său, Galeriu,
pe care l-a luat ca însoţitor la
domnie, Diocleţian a declanşat
o prigoană cumplită împotriva
creştinilor. Istoria creştinătăţii
stă martoră că, din anul 303 şi
până în 313 (anul decretului de
la Milan, prin care Sfântul
împărat Constantin cel Mare a
acordat libertate religioasă
creştinilor), Biserica a trecut
printr-o cutremurătoare încer-
care şi o sângeroasă probă:
creştinii au fost obligaţi să
aleagă, cu preţul vieţii lor, între
zeii păgâni şi Domnul Iisus
Hristos. Cunoscând decretul de
prigonire a creştinilor, Gheo-
rghe s-a prezentat singur înain-
tea împăratului Diocleţian şi, în
faţa întregii curţi, a mărturisit
deschis că este creştin şi că
înţelege să slujească în oastea
împăratului ca ucenic al lui
Hristos. Uimit de această
mărturisire şi îndemnat de Ga-
leriu, Diocleţian a dat poruncă
să fie dus în închisoare şi supus
unor chinuri teribile, în scopul
lepădării de credinţă. A trecut
prin toate vămile muceniciei:
loviri cu suliţa, bătăi la tălpi,
lespezi de piatră pe piept, chinul
la roată, groapa cu var,
încălţăminte cu cuie, băutură

otrăvită, bătaia cu vine de bou şi
alte asemenea chinuri. Gheo-
rghe le-a îndurat pe toate cu
bărbăţie, rămânând tare în
credinţă.

Mulţi dintre cei de faţă,
văzând chinurile de moarte prin
care trecea Sfântul Gheorghe şi
că rămâne viu şi nevătămat, s-au
lepădat de idoli şi au venit la
credinţa în Hristos, slăvindu-L
pe Dumnezeu. În perioada în
care a fost închis în temniţă,
Gheor-ghe s-a atins de un om
mort, iar acesta a înviat. Însăşi
împărăteasca Alexandra, soţia
lui Diocleţian, văzând această
minune, şi-a mărturisit credinţa
în Iisus Hristos Cel înviat. În
cele din urmă, împăratul a încer-
cat să-l înduplece cu onoruri,
dar Gheor-ghe a ales să rămână
pentru totdeauna cu Hristos. În
faţa acestei mărturisiri şi văzând
că toate încercările lui sunt
zadarnice, Diocleţian a dat
poruncă să se taie atât capul
Sfântului Gheorghe, cât şi capul
împărătesei Alexandra. Ostaşii
i-au scos afară din cetate, dar pe
drum, înainte de a ajunge la
locul execuţiei, împărăteasa,
slăbind cu trupul, şi-a dat duhul.
Când au ajuns la locul hotărât,
Gheorghe şi-a ridicat glasul şi s-
a rugat cu căldură, mulţumind
lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile revărsate asupra sa.
Astfel, rugându-se, cu bucurie
şi-a plecat capul sub sabie, fiind
tăiat în ziua de 23 aprilie 303,
păzind cu bărbăţie până la capăt
credinţa şi luând cununa cea
neveştejită din mâna lui Hristos,
Domnul său.

Sfântul Mucenic Ghe-
orghe reprezintă întruchiparea
curajului şi a bărbăţiei. El n-a
murit blestemându-i pe prigon-
itori, ci lăudând pe Dumnezeu,
spune părintele Ion Bunea. Sac-
rificiul lui a izvorât din bunătate
şi blândeţe, din credinţa sa vie în
Dumnezeu, fără niciun resenti-
ment faţă de persecutori, con-
siderând persecuţia un prilej de
a suferi pentru Hristos. Suplici-
ile pe care le-a îndurat şi actul
martiriului său scot în evidenţă
chipul lui lăuntric, potrivnic
oricăror încercări de
descumpănire, ceea ce atestă o
putere ieşită din comun. Iubind
binele, cel călăuzit de bărbăţie
înţeleaptă, simte o adevărată
plăcere în lupta pe care o duce
cu potrivnicii virtuţii, precum şi
o mulţumire sufletească în chin-
urile şi moartea pentru Hristos.
Bărbăţia n-o poate avea decât un
creştin adevărat, care este puter-
nic ancorat cu gândul şi cu fapta
în Hristos. El este convins de
faptul că fără această virtute nu
poate fi desăvârşit. Fără ea este
asemenea ostaşului care, plecând
la luptă, oricâte însuşiri ar avea,
lipsindu-i curajul, nu va putea

înfrunta iureşul duşmanului.
Sfântul Mucenic Gheorghe a
fost ostaşul creştin care a folosit
bărbăţia spre a-i înfrânge pe cei
ce stăteau de-a curmezişul
adevărului şi încercau să
ascundă razele mântuitoare ale
Luminii. Purtând “lupta cea
bună”, s-a împodobit cu “cu-
nuna dreptăţii”, pe care “Dreptul
Judecător i-o va da lui şi tuturor
celor ce au iubit arătarea Lui” (II
Timotei IV; 8). Cumplitele sale
chinuri, rănile de moarte pe care
i le făceau ostaşii lui Diocleţian,
vindecarea minunată a trupului
său zdrobit de dureri, ca şi marea
sa credinţă în Dumnezeu,
răbdarea sa supraomenească,
bărbăţia şi curajul său de a-L
mărturisi pe Iisus, l-au făcut pe
Sfântul Gheorghe unul dintre
cei mai preţuiţi şi mai cinstiţi
Sfinţi din întreaga creştinătate.
Tocmai în aceasta constă taina
credinţei în Dumnezeu: să fii
lovit şi tu să îi săruţi pe chinu-
itori, să fii condamnat la moarte
şi tu să te bucuri, să fii ucis pen-
tru Hristos şi tu să îi ierţi pe toţi,
opinează părintele Bunea. 

Referitor la persoana
Sfântului Gheorghe, deosebit de
cunoscută este minunea uciderii
balaurului, care i-a adus mare
cinste şi preţuire în rândul oa-
menilor, deoarece prin aceasta
şi-a dovedit curajul şi bărbăţia
cu care a fost împodobit de
Dumnezeu. Tradiţia spune că, în
părţile Siriei, aproape de Beirut,
era un loc în care trăia un balaur
uriaş, care se hrănea cu carne de
om. Locuitorii acelei cetăţi au

hotărât să-şi dea fiecare pe rând
câte un copil spre mâncare bal-
aurului. La urmă, venind şi rân-
dul împăratului, şi-a dat şi el
fiica. Pe când fecioara aştepta pe
malul apei, plângând cu mare
frică, apare Sfântul Gheorghe,
în chip de ostaş, călare pe un cal
alb şi cu o suliţă în mână. “Nu te
teme, fecioară, că eu, în numele
Domnului Dumnezeului meu
Celui adevărat, te voi izbăvi de
balaur”, i-a zis Sfântul. Apropi-
indu-se fiara, Sfântul Gheorghe
s-a însemnat cu semnul Crucii,
spunând: “În numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh”.
Apoi, repezindu-se asupra bal-
aurului, l-a lovit cu suliţa în gât,
doborându-l. I-a cerut fecioarei
să-l lege cu brâul său şi astfel să-
l ducă în mijlocul cetăţii.
Adunându-se poporul cu frică,
Sfântul a strigat: “Nu vă temeţi,
ci nădăjduiţi spre Domnul nostru
Iisus Hristos şi credeţi întru El,
pentru că El m-a trimis să vă
izbăvesc de balaur”. Tăind
îndată fiara cu sabia, tot poporul
a crezut în Hristos, cerând
Botezul în numele Sfintei
Treimi. 

Multe minuni a săvârşit
Dumnezeu, de-a lungul vremii,
prin rugăciunile îndreptate către
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
tămăduind suferinţele trupeşti şi
sufleteşti ale celor care alergau spre
dânsul şi tot aşa vindecă şi astăzi
neputinţele şi necazurile celor care
îşi pun nădejdea în el ca mijlocitor
către Părintele Ceresc, fiind
purtător de biruinţă.

Preot dr. Cristian Boloş

Sfântul Gheorghe – întruchiparea
curajului şi a bărbăţiei
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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!

considerate a fi cele
mai bune două echipe din liga
națională, sepsi sfântu Gheor-
ghe și csm satu mare se întâl-
nesc în finala campionatului de
baschet feminin.

Finala care se
desfășoara după sistemul cel
mai bun din cinci meciuri în-
cepe în această seară în sePsi
arena de la ora 19.

Partida va putea fi ur-
mărită de iubitorii baschetului
sătmărean pe canalul FrBtV
de pe youtube.

Și meciul doi, de sâm-
bătă, începe la ora 19 și va fi
transmis tot pe canalul tV al
Federației române de Baschet.

este pentru prima dată
când cele două echipe se întâl-

nesc în finala campionatului.
sepsi e campioana en titre în
vreme ce csm satu mare re-
vine într-o finală după o pauză
de șase ani.

csm satu mare a
jucat două finale de campionat,
în 2011 și 2012, ambele pier-
dute, din păcate.

csm satu mare a
câștigat anul acesta liga euro-
pei centrale și a jucat finala
cupei româniei, pierdută la
sfântu Gheorghe în fața celor
de la sepsi.

nu sunt probleme de
lot la csm satu mare, antreno-
rii marius dobă și octavian
Boian se bazează pe andra
mandache, andrea olah, an-
dreea lazăr, alexandra uiuiu,

anamaria Kadar, renata
szmutku, marina sfîrlea, Por-
chia Green, taneisha harrison,
Kristina Baltic, marina solo-
pova și Brittany denson.

meciul trei va avea loc
joia viitoare de la ora 18,15 la
satu mare în sala lPs. Și va fi
transmis de digisport.

liGa 3
unirea vrea puncte
de la iernut
dupa succesul categoric cu
avrig, 5-2, unirea tasnad
porneste cu ganduri mari si in
deplasarea de la iernut. elevii
lui cristi Popa si ovidiu suciu
spera sa obtina o noua victorie
pe terenul echipei aflate la ret-
rogradare.

Sâmbătă, 21 aprilie

av. reghin - Perf. ighiu
met. cugir - industria Galda
comuna recea - cFr cluj 2
Gaz metan  2 - unirea dej
CS Iernut - Unirea Tăşnad
Fc avrig - universitatea cluj
sănătatea cj. - V. Ghimbav 3-0
unirea alba iulia stă.

Clasament

1.universitatea cluj 50
2.metalurgistul cugir 42
3.Performanţa ighiu 41
4.comuna recea 40
5.industria Galda 40
6.unirea 1924 alba iulia  38  
7.cFr cluj 2 32
8.sănătatea cluj 29
9.avântul reghin 28
10.Unirea Tăşnad 27
11.Fc avrig 18
12.Gaz metan mediaş 2 17
13.cs iernut 13
14.unirea dej 11
15.Viitorul Ghimbav 3

Liga 2. Azi începe
etapa 30
Vineri, 20 aprilie
dacia unirea Brăila - acade-
mica clinceni 17:00
ripensia timişoara - aFc
hermannstadt 17:00

Sâmbătă, 21 aprilie
luceafărul  - Baloteşti     11:00
Foresta - afumaţi             11:00
miroslava - dunărea c.  11:00
Pandurii - uta arad      11:00
asa tg. mureş - cs mioveni

0-3
asu Poli - olimpia sm 3-0
argeş - metaloglobus 12:00

Duminică, 22 aprilie
sportul snagov - chindia
târgovişte 15:00

ajF satu mare

Terenul din Odoreu, suspendat
o etapă
8 după incidentele de la meciul cu oar

Iata deciziile luate marti
seara in sedinta Comisiei
de disciplina a AJF Satu

Mare.

-          Pentru inciden-
tele petrecute la jocul someşul
odoreu – someşul oar, cauzate
de lipsa de organizare a echipei
gazdă, comisia hotărăşte sus-
pendarea dreptului de organi-
zare al jocului pentru o etapă.

-la jocul Ştiinţa Beltiug
– recolta dorolţ a fost eliminat
santai szabolcs (Beltiug) pentru
cumul de cartonaşe. Va fi sus-
pendat o etapă şi amendat cu 20
de lei.

-          la jocul Viitorul
Viile satu mare – someşul
odoreu a fost eliminat aciu
mihai (odoreu) pentru cumul
de cartonaşe. comisia hotărăşte
suspendarea acestuia o etapă +
amendă 20 de lei.

- la “olimpia
domăneşti – Vulturii santău”,
programat la 15.04.2018, echipa
oaspete nu s-a prezentat la joc.
comisia hotărăşte omologarea
rezultatului cu 3-0 în favoarea
olimpiei şi amendarea  grupării
din santău cu 350 de lei.

-          la jocul Frohlich
Foieni – as căpleni a fost elim-
inat Podină nicu (as căpleni)
pentru cumul de cartonaşe. Va fi
suspendat o etapă şi amendat cu
20 de lei.

-          la jocul as cs
cetate ardud ii – Gloria
moftinu mare a fost eliminat
jucătorul raita Benjamin
(ardud) pentru gesturi ob-
scene, când jocul era oprit.
comisia hotărăşte suspendarea
acestuia două etape + amendă
75 de lei.

-          În partida egri
sasok agriş – dorolţ 2 dara a
fost eliminat Gal lehel (dorolţ)
pentru prinderea de gât a adver-

sarului. Va fi suspendat patru
etape + amendă 75 de lei.

-          la “atletic
craidorolţ – as livada” echipa
din craidorolţ a depus o
contestaţie privind identitatea
jucătorului malanca claudiu,
care a jucat sub altă identitate.

jucătorul nu s-a prezentat la
confruntarea de după încheierea
partidei. comisia hotărăşte au-
dierea delegaţilor ambelor
echipe şi a jucătorului malanca
claudiu la data de 24.04.2018,
la ora 15:30.

Baschet Feminin: sePsi sFântu GheorGhe - csm satu mare, azi ora 19

Să înceapă bătălia pentru titLu!
8 Primele două meciuri ale finalei se văd la FrBtV

w w w . g A z E t A n o r D - v E S t . r o

fLorin MurEşAn

tinerii handbaliști de la
adeP satu mare joacă  un nou
meci pe teren propriu în divizia
a.

În cadrul seriei Vest,
etapa a 18-a, elevii lui dan se-
bastian și albert Kibedi vor
încerca să învingă pe hcm
sighișoara.

sătmărenii cu o trupă
formată din amatori ocupă ul-
timul loc în vreme ce hcm
sighișoara e pe șapte cu 21
puncte.

În seria B, lider au-
toritar e csm oradea cu
punctaj maxim după 15 meci-
uri jucate.

echipa de junioare u
16 de la lPs satu mare
antrenată de adriana Pricop e la
un pas de calificarea la turneul
final al campionatului național.

Fetele noastre vor în-
tâlni sâmbătă de la ora 12 în sala
mică de la lPs pe olimpia
Brașov iar în cazul unui succes își
asigură calificarea între cele mai
bune echipe din țară la această

categorie de vârstă.de remarcat
că olimpia București e antrenată
de fostul selecționer al
româniei, miroslav Popov.

Clasament
1.css alexandria8/0 16
2.cs olimpia B. 5/1 11
3.lPs css sm 3/4 10
4.acs admar 2/4 8
5.csu Brasov 2/4 8
6.acs For You 0/7 6

handBal masculin

ADEP joacă cu HCM
Sighișoara

Baschet junioare

LPS Satu Mare aproape 
de turneul final
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ANUNTURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului
Satu Mare anunta publicul interesat ca
PUZ-Propunere de lotizare in vederea
parcelarii, pentru locuinte unifamiliale, in-
stitutii si servicii, in mun.Satu Mare, zona
DJ 194, extravilan spre Lazuri, judetul Satu
Mare, titular Arteni Constantin si Arteni
Rodica Floare, nu necesita evaluare de
mediu, urmand a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu. Observatiile
si comentariile publicului privind decizia
etapei de incadrare se trimit in scris la sediul
APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, cod 440012, fax 0261733500,
email office@apmsm.anpm.ro, in zilele de
luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre
orele 8-14, in termen de 10 zile calendaris-
tice de la aparitia anuntului. Decizia moti-
vata poate fi consultata la urmatoare adresa
de internet 
l Veres Agro Prod Com SRL cu sediul
in Loc Piscolt, str.Victoriei, nr.853,
com.Piscolt, jud.Satu Mare, titular al
proiectului:”Extindere ferma de suine”
propus a fi amplasat in Loc.Andrid, f.n. CF
nr.101897, nr.Cadastral 101897, com.An-
drid, jud.Satu Mare, anunta publicul in-
teresat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Satu Mare in
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul men-
tionat.1.Proiectul deciziei etapei de in-
cadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de
luni/joi intre orele 8-16, vineri intre orele
8-14, percum si la urmatoarea adresa de in-
ternet . Publicul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul deciziei in
termen de 5 zile de la data prezentului
anunt.2.Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste continutul ra-
portului privind impactul asupra mediului
la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel
Batran, nr.8/B in zilele de luni-joi intre
orele 8-16, vineri intre orele 8-14, precum
si la urmatoarea adresa de internet , in ter-
men de 10 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt

SOCIETATI

l CAUTAM colaborare cu
PERSOANE FIZICE
AUTORIZATE  in Satu Mare.
0730.280.406/ 0733.733.178.
OFERTE DE SERVICIU 
l SC YSIIEA SRL recruteaza per-
sonal pentru hoteluri ( bucatari, ajutor
bucatari, barmani, ospatari, personal
menaj), ferme si depozite ( ciuperci,
salata, fructe moi, dovlecei etc.) din
Marea Britanie. Contractele se fac di-
rect cu angajatorul! Plecarile sunt pe
toata durata anului.Contact:
0724082270/ 0748702150.   .  

l Caut soferi pentru strainatate.
0773816954.
l Angajez ospatari pentru pensiune.
Telefon 0745.686.126
l Angajez muncitori in domeniul
electric, pentru munca pe santier in
Ungaria. Telefon 0752.269.740
l Sc Mondorex SRL angajeaza di-
rector economic. 0756054112.

TRANSPORTURI

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

PRESTĂRI SERVICII

l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Te-
lefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

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

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartamen in asociatie cu
3 familii, etaj, I, 80 mp.
0745.330.184 sau 0740.634.814
l Vand apartament cu 2 camere
din caramida  etaj 2 pe aleea Mir-
cesti,pret informativ 28.000 euro
Tel 0745367294  

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand spatiu comercial 80 mp,
B-dul Closca. 0745.330.184
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10
l Vand sobe cu plita pe lemne si
incazire centrala din Austria. Tele-
fon 0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand bascula Ford Transit
neinmatriculat si motociclete.
0744897711

IMOBILIARE CAREI

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

CHIRII

l Dau in chirie spatiu comercial,
str.Careiului, 40mp. 0744.252.824

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 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

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

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

Angajăm personal califi-
cat în domeniul turistic,
Zona munților Bucegi :

bucatar/ajutor 
de bucatar/came-

rista/ospătari.
Oferim cazare , masă și

salariu atractiv. Angajăm
și familie care își dorește
un loc de muncă în acest

domeniu.
Relatii la tel 0741588724

CONDOLEANTE
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.

ANUNTURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, anunta publicul interesat ca Planul de
Urbanism Zonal-Depozit materiale de constructii in Negresti Oas, nr.cad.110136, judetul
Satu Mare, propus a fi amplasat in loc.Negresti Oas, str.Ion Creanga, nr.140, CF nr.110136,
nr.Cad 110136, jud.Satu Mare, avand ca titular pe Batin Vasile cu domiciliul in loc.Trip, nr.3A,
com.Bixad, jud./Satu Mare, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu.Observatiile si comentariile publicului privind decizia etapei de
incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din mun
Satu Mare str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261733500, email
office@apmsm.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, in ter-
men de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului. Decizia motivata a etapei de incadrare
poate fi consultata la urmatoare adresa de internet 
l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare anunta publicul interesat ca Planul Ur-
banistic de detaliu-PUZ-Complex Turistic in Negresti Oas, zona Luna Ses, titulari Sarca
Alina Carmen si Sarca Gheorghe nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii
de adoptare fara aviz de mediu.Observatiile si comentariile publicului privind decizia etapei
de incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Meiudlui  Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261733500, email office@apmsm.anpm.ro,
in zilele de luni-joi intre roele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, in termen de 10 zile calendaris-
tice de la aparitia anuntului. Decizia motivata poate fi consultata pe site-ul APM Satu Mare 
l Hagen Roland Michael cu domiciliul in mun.Carei, str.Vasile Alecsandri, nr.15A anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul: “Depozit furaje fibroase” in loc.Urziceni Padure, com.Urziceni, jud.Satu Mare. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi consulate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre
orele 8-14 si la sediul titularului din loc.Urziceni Padure, nr.27, com Urziceni, jud.Satu Mare.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu
Mare

Un sincer gând de mângâiere și alinare
pentru colegul meu, Mihai Stan, la
dureroasa despărțire de mama sa.

Părintele Ceresc să-i rânduiască odihnă
veșnică între aleșii Săi, iar asupra familiei

greu încercate să reverse mângâiere și
alinare. 

Prefectul judeţului Satu Mare, 
Darius Filip

Suntem cu gândul şi cu sufletul alături de colegul nostru
Mihai Stan la marea durere pricinuită de trecerea în

nefiinţă a mamei dragi şi transmitem întreaga noastră com-
pasiune familiei îndoliate.

Sincere condoleanţe!
Colegii de la Cancelaria Prefectului



Gazeta de Nord-Vest Insolvenţe / Mica Publicitate13/ Vineri, 20 aprilie 2018

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea
acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sand-
wich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite,
sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în lo-
calitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 812.446 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afer-
ent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada
Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 171.632
lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-
cul industial Vetis, Hala 4: 2661 mp si Hala 5:
2638 mp, la pretul de 478,413 euro. Acestea se
vand in bloc sau individual. Licitatia va avea loc in
data de 26.01.2017, la sediul lichidatorului din
Satu Mare, str. C-tin. Brancoveanu, nr.3/A, la ora
13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în
loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.
Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –
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 Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda
f.n. nr. top. 120/1 la suma de 31.770 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona
Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pre-
tul de 23.387 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp,
la pretul de 55.450 lei.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in lo-
calitatea 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 pre-
tul 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 trans-
port. 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 10.902 lei

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port.

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) 
Dacia SM 42 CBA (frig) 
Dacia SM 04 MFL (frig) 
Citroen Jumper (frig) 

SC CLARION PROD SRL
Diverse stocuri de marfa (costume).
Mijloace de transport si masini de cusut.

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

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.

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T5 FaST
- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T5 FaST
- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T3 FaST
- 5036 lei.

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 SATIREX 2013 SRL
bahzik;
maşină de bobinat;
masa de calcat;
pavilion gazeta

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   

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 lichidatorului
judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A,
Satu Mare, in fiecare vineri, SC ERGOLEMN S.A
ora 08:00, SC. DOMUS IMPEX SRL. 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 DU-
PLEX SRL 12:00, SC DOMARIS COM SRL
12.30, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC DO-
MINIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE
COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST
DISTRIBUTIE SRL 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei: Autotractor
marca Volvo 3 bucati, Semiremorca Krone 1 bu-
cata la cel mai bun prêt oferit, licitatia se orga-
nizeaza 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, cod de identi-
ficare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10 în calitate de lichida-
tor judiciar al debitoarei   S.C. DOMUS IMPEX
S.R.L societate în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite, cu sediul în județ Satu Mare, localitate Satu
Mare, Str. Lebedei nr. 10, Numar de ordine in
Registrul Comertului sub nr. RC J30/413/1994,
având cod unic de inregistrare : 5377134, desem-
nat conform Sentintei Civila nr. 222/F  din data
de 25.05.2017, pronunţată de Tribunalul Satu
Mare, Secţia Comercială şi Contencios Adminis-
trativ, în dosarul nr. 2096/83/2012, Vinde prin
licitaţie publică cu strigare, Proprietate imobiliară
de tip: clădiri, construcții și teren intravilan, ÎN
SUPRAFAŢĂ DE 3.983 mp, situat în situat în lo-
calitatea Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 27, jud.
Satu Mare. Preţul de pornire al licitaţiei este de
369.605 lei/79.379 euro. Bunurile nu sunt grevate
de sarcini sau garanţii de orice fel. 
Licitaţia va avea loc la data de 27.04.2018 ora
09:00, la sediul procesual ales al lichidatorului ju-
diciar din Satu Mare, str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/a, jud. Satu Mare
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin lici-
tatie 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  ju-
diciar a  debitoarei SC BIZMANN SRL  numită
prin sentinţa civilă nr. 648/F din data de
01.10/2015, pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare Secția a II – a Civilă, de Contencios Admin-
istrativ și Fiscal, în dosarul  7965/83/2012, scoate
la vanzare prin negociere directa bunurile apati-
nand debitoarei ce consta in autoutilitare, auto-
camion, stoc de marfa, mijloace fixe si obiecte de
inventar, (usi, mobilier, rafturi, freze, stante) la cel
mai mare pret oferit.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichidator ju-
diciar 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 Admin-
istrativ si fiscal în dosarul 5665/83/2012, scoate
la vanzare prin licitatie publica apartament, in casa
de locuit , situata în Satu Mare , str.G.Baritiu ,
nr.127/B , parter, la pretul de 20.160 Euro, licitatia
se va tine in fiecare zi de vineri la sediul lichida-
torului judiciar de pe str. C-tin, Brancoveanu,
nr.3/A, Satu Mare, la ora 12.30.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei AGROSERV SA,
conform Sentinței comerciale nr. 1984/F din data
de 09.11.2011, pronunţată de Tribunalul Satu
Mare, Secţia Comercială şi Contencios Adminis-
trativ, 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 con-
structii speciale amplasate pe str. L. Blaga, nr.218,
250, 347, (platforma asfaltata, platforma betonata
cu alei si trotuare, imprejmuire gard, instalatie al-
imentare cu gaze naturale, put forat, etc). Licitatia
se va tine in fiecare zi de vineri la sediul ales al
lichidatorului judiciar de pe str. C-tin, Brancov-
eanu, 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, desemnat con-
form încheierii nr 376/F/CC/2016 din data de
22.08.2016, pronunţată de Tribunalul Satu Mare,
Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, în dosarul  nr.1972/83/2016, scoate la
vanzare bunurile falitei ce consta in camere frig-
orifice, mobilier comercial si stocuri de marfa (or-
namente florale) la pretul de 8.208 Euro.
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se
pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al
acestuia  din str. Constantin Brancoveanu, nr.
3/A,  Satu Mare, sau la nr. de telefon 0749212108,
0361 809 462; sau email office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin

TVA.

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

case, apartamente,terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

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 asigure protecția aces-
tora.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 se-
curitate fizică. Totodată, ea trebuie 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, ateliere, 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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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 Pri-
etenia, jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G
Asset Arhitecture SRL, drum pavat -
89.620,00 euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, 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, sit-
uat în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud.
Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhi-
tecture SR, cale de acces - 1.330,00 euro +
TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in co-
muna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges
– 14.630 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in co-
muna 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 format din două parcele, având
suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000
euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
324.654 euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din
sediu social, atelier mecanic, atelier de debitat
bușteni, depozit material lemnos, depozit pro-
duse finite, vestiar, grup social, atelier finisaje,
hală montaj, sală de mașini, atelier debitare,
copr administrativ  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, înscrise în
CF 101228, având nr. top 760/10/B și
760/10/B-C – 146.700 euro
Clădire comercială având suprafața utilă de
256 mp și teren aferent în suprafață de 300
mp, situate în sat Trip, str. Principală, nr. 144,
jud. Satu Mare - 109.800 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr.
12, ap. 2, compus din spatii comerciale, de pro-

ductie si depozitare, in suprafata utila de 512
mp + teren aferent de 772 mp dintr-un total
de 1.150 mp – 146.965 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admi-
nistrativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp –
147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri,
în suprafață construită de 619 mp, situată în
loc. Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu
Mare + transformator -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii,
F.N. jud. Satu Mare - 54.640 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta 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 administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.
187 – 9.450 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, si-
tuat in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N.,
jud. Satu Mare – 11.090 euro

Închirieri:

Hale și birouri, cuprinse între 100 mp și
10.000 mp, situate în loc. Satu Mare, str.
Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu Mare ( fosta ITA
ARDELEANA ).

Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale
în vigoare la data perfectării tranzacției,
cumpătorul urmând să suporte obligațiile
care îi revin din acest punct de vedere.

Auto:

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

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

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identifi-
care WMAH13ZZ77M466632, an
fabricație 2007, motor tip D 20066 LF31,
capacitate cilindrică 10.518 cmc, putere
max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de înmatricu-
lare SM 16 FIN - 6.000 euro + TVA,
posibilități de rată

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
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, cilindree
1149 cmc, putere max. 43 kw, benzină,
tracțiune față, culoare albastru, având o stare
nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârieturi
,rugină și lovituri, tapițerie scaun șofer ruptă,
bord dezmembrat, stop spate stânga spart,
personalizată autocolant/vopsea. – 1.018 lei
+ TVA.
Remorcă Q2 Humbaur, caroseria
suprastrucutră deschisă, an fabricație 2009,
nr. de identificare WHDC1312B90496722,
masă totală autorizată 1.300 kg, fără
tracțiune, culoare gri, 1 axă, stare bună. –
2.125 lei, TVA inclus.

Diverse:

Autorizație de funcționare farmacie în Satu
Mare, nr. 492/EN 1383 din 16.02.2008,
emisă de Ministerul Sănătății – 125.000
euro + TVA 
Amestecător cu paleți, an de fabricație
2008, capacitatea 3 mc – 16.534 euro +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 5.009 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea
mobilierului , mobilier, diverse ), propri-
etatea Wimob SA - 64.908 lei + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) propri-
etatea 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 ) pro-
prietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik
& Sebastian SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea
Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) propri-
etatea Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar
cu platforma, flamfotometru ) propri-
etatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Esrom
Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor )
proprietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine )
proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii
auto, stoc de marfă format din material
de construcții ) proprietatea Com Prod
Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Roma-
nia SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea 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 ) pro-
prietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje con-
structii ) proprietatea Termo Construct
SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) pro-
prietatea 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

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 individual.  
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 prevederile Codului Fiscal
să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimentare– tel. 0786199011. 

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în re-
gistrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare,
reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de
lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy,
en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin
peste,  1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes
(2004),   13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă
în  valoare de 1.300,75 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de
marfă, cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele trans-
misie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankrup-
tcy, 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 mo-
bile 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
170.609 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 27.04.2018, 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 27.04.2018, ora 13:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar
din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la
Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret
57.000 euro .

NOTIFICĂRI :
În temeiul art. 99-100   din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ notifică deschiderea procedurii  simplificate de
faliment  împotriva debitorului SC  DOR IMPEX SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite,
prin încheierea civilă  nr.   160/F/CC din data de  21.03.2018,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare
Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul  515/83/2018.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
02.05.2018.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura in-
solvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drep-
turi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este
10.05.2018.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz ne-
trecute  de lichidatorul  judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă
persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului
preliminar. 
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 31.05.2018.
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul social al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare,

strada Avram Iancu 49,  la data de 16.05.2018, ora 11:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului
procedurii insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă; alegerea
comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei .  

BEJ Iva Anitas Marian Dan, avand sediul in
Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 13, ap. 2, judetul Satu
Mare, aduce la cunostinta generala ca, in data de
25.04.2018 ora 10:00, vinde la licitatie publica, la sediul
BEJ Iva Anitas Marian Dan, in dos. ex. 1/2018 urmatorul
imobil:

imobil situat in intavilan in Livada, judetul Satu Mare,
inscrisa in CF nr.564 nedefinitiv Livada, sub nr. cadas-
tral 252/1,caruia in natura ii corespunde arabil cu casa
la nr.71 / A, de sub B7, la pretul de 53.330 Euro, repre-
zentand pretul stabilit prin raportul de evaluare depus la
dosar,

asa cum prevad disp. Art. 845, alin. (8) C.proc.civ.”In
cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost
evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen,.... La acest
termen, licitatia va incepe la pretul de 75% din pretul de

pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de in-
cepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, la acelasi
termen, bunul va fi vândut la cel mai mare pret oferit, dar
nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licita-
tii. Vânzarea se va putea face chiar daca se prezinta o sin-
gura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia”.

Toti cei care pretind vreun drept asupra imobi-
lului urmarit sa-l anunte executorului judecatoresc inainte
de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanc-
tiunile prevazute de lege.

Cei care vor sa cumpere imobilul, sa se prezinte
la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana
la acel termen sa prezinte oferte de cumparare, ofertantii
avand obligatia sa depuna pana la termenul de vanzare, o
garantie reprezentand 10% din pretul de pornire al licita-
tiei.

Relatii la telefon:0261-711205, sau la sediul bi-
roului, de luni pana vineri intre orele 08:00 si 16:00.
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Daca situatia devine un pic cam
tensionata in jurul tau fara ca tu sa ai
vreo contributia la aceasta problema,
nu incerca sa te lupti, pentru ca
agresivitatea lor creste cu fiecare
incercare a ta de a calma situatia.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Tu iti vezi de treaba cu seriozitate si
simt de raspundere, dar nu la fel se
poate spune de cei care iti stau alaturi si
care fac tot posibilul sa profite de
eforturile tale si sa traga, mai apoi,
succesul doar pe turta lor.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Te afli intr-un anturaj preponderent
feminin, dar in care nu te simti prea
in largul tau, de parca nu s-ar discuta
lucruri care sa te intereseze si pe tine. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nu pune la suflet conflictele care mai
apar in mediile prin care treci. Daca te
lasi pacalit de aparenta agresivitate a
celor din jur, ai putea reactiona si mai
dur, si nu are rost sa torni gaz pe foc in
acest mod

LEU (23 iulie – 22 august)
Azi ai putea scapa de o multime de
aspecte neimportante de pe lista ta de
sarcini, lucruri suficient de mici incat
sa nici nu le observi, dar care erau deja
prea multe ca sa te mai descurci cu
ele.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nu prelua pe umerii tai vini care nu
iti apartin, doar pentru ca cei din jur
se plang intruna. Da, vrei sa-i ajuti,
fara indoiala, dar nu-i ajuti cu nimic
daca te simti vinovat pentru
problemele lor.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Stresul devine coplesitor astazi incat te
face sa reactionezi aiurea la diversele
provocari care se ivesc in cale.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Din conflictele dintre generatii, vor
avea castig de cauza cei tineri, pentru
ca au alta viziune asupra lucrurilor si
stiu sa-si argumenteze mai bine ideile. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Te apleci asupra unui proiect de
anvergura la serviciu, care va inainta
greu, dar succesul final depinde de
fiecare pas pe care-l faci pe parcurs.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Modul in care analizezi o situatie
arata cat de matur privesti lucrurile.
Reusesti sa privesti situatia in care te
afli din mai multe unghiuri, si bine
faci, pentru ca numai asa vei putea
intelege perfect situatia.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu fi comod in a-ti face dreptate,
daca simti ca cineva a gresit major.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Ai mare noroc de persoana care
iti apare astazi in cale cu
indrumari intelepte, cu sfaturi
utile, cu lectii excelente de viata.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Fii diferit
ep1
07:30 – Stiri
08:00 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata populara 
12:00 – Music News
12:30 – Box Office
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului

19:00 – Printre randuri
20:00 – Stiri
20.45 – Incursiune in coti-
dian
22.00 – Oameni si Fapte (R)
23:00 – Stiri
23:30 – Muzică de petrecere
00:00 – Dimineata populara
(r)
03:00 – Incursiune in coti-
dian
04:15 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

20: 30 - Românii au talent
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30  Ferma vedetelor 22:30
Răzbunarea unui hoț 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 Aici eu
sunt vedeta! 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 Acces direct (R) 06:00  Ob-
servator

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

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

gătește mai bine 20:30 Astă seară
dansăm în familie   23:00 AP
Dosarele DNA 00:00 AP Trăsniți
din NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i 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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au revenit țepele prin metoda
”beep” din străinătate

Am tras cu ceva timp
în urmă, în cadrul bursei
noastre, un semnal de alarmă
în ceea ce privește faptul că
mai mulți sătmăreni au fost
țepuiți după ce au sunat
înapoi la beep-uri primite din
țări exotice precum Congo,
Maldive sau Tanzania. Ei
bine, această practică a
revenit printre concitadinii
noștri, în ultimele zile, mai
mulți internauți plângându-
se  că au fost  victimele unei
înșelătorii, după ce au sunat
înapoi la apeluri pierdute din
țări precum Bosnia
Herțegovina, Maroc sau Al-
bania.

Ulterior, furioși din
fire, dar și dornici ca alții să
nu mai pice în capcanele es-
crocilor, mai mulți internauți

și-au strigat nemulțumirile pe
rețelele de socializare. 

”Am avut apeluri
pierdute de la numere din
străinătate. Când suni înapoi
spun în engleză că sunt cabi-
nete de avocatură
internaționale sau birouri de
credit. Până să închizi, rămâi
fără credit pe cartelă”. 

”Am fost sunat insis-
tent timp de două zile de nu-
mere din Albania și Maroc.
Era un robot care spunea vă
rugăm să aveți răbdare, apelul
dumneavoastră are priori-
tate...”, sunt doar câteva dintre
mesajele lăsate de internauți. 

Un astfel de apel,
efectuat după un ”beep”, este
taxat cu până la 60 de
euro/minut și este rezultatul
unei escrocherii.

Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței
de Muncă (AJOFM)

Satu Mare organizează, în
această dimineață, Bursa
Generală a Locurilor de
Muncă. Evenimentul se va
desfășura la Casa de Cultură a
Sindicatelor în intervalul de
timp  9.00 – 16.00.

Evenimentul se
adresează tuturor persoanelor
aflate în căutarea unui loc de
muncă sau celor care doresc să se
orienteze profesional.

Obiectivul principal al
Bursei Generale a Locurilor de
Muncă îl reprezintă creșterea
gradului de ocupare, prin
corelarea cererii cu oferta de
locuri de muncă, existând
posibilitatea interacțiunii directe
dintre angajator și persoana în
căutarea unui loc de muncă.

Până la ora redactării
materialului au fost contactați
160 de agenți economici, din
care 49 agenți economici au

oferit  750  locuri de muncă în
diverse meserii: Inginer
automatist; Inginer mecanic;
Laborant chimist; Tâmplar
universal; Tapițer; Sculer
matrițer; Recepționer hotel;
Ospătar; Cameristă;

Coordonator secție producție;
Bucătar.

La eveniment sunt
așteptați toți sătmărenii care se
află în căutarea unui loc de
muncă sau care doresc să-și
schimbe actualul loc de muncă.

Peste 750 de locuri de muncă
oferite la Bursă
8 Evenimentul va avea loc în această dimineață la Casa de Cultură

Florin Dura

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!

Primăria Municipiului
Satu Mare a decis mutarea locu-
lui de desfășurare a expoziției
auto organizate cu prilejul
etapei de la Satu Mare a Campi-
onatului Național de Rally
Raid. Organizatorii au cerut
ca în perioada 4-6 mai să fie
închisă circulația în Piața
Libertății, în zona Catedralei
romano-catolice și a Hotelului
Dacia. Astfel, la propunerea pri-
marului Kereskényi Gábor,
expoziția auto se va amplasa în
fața Catedralei romano-cato-
lice, iar parcul service pe str. 1
Decembrie, soluții acceptate de
organizatori.

Primăria nu a dorit să

pună piedici unui eveniment
atât de important la care și-au
anunțat participarea cei mai
mari dealeri auto din România,

însă a considerat că desfășurarea
acestui eveniment NU trebuie
să provoace disconfort
sătmărenilor.

Primăria nu închide Centrul Vechi

BURSĂ. Ofertă generoasă de locuri de muncă la Satu Mare
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