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Șanse aproape “zero” pentru
noi curse aeriene internaționale

de la Satu Mare

Curtea Constituţională
anunţă oficial că a sesizat
Comisia de la Veneţia pag. 7

cotidianul sătmărenilor

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

Caiac Smile, face copiii fericiți
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Prietenia Nordului, o acțiune
reușită

Camera Deputaţilor a
adoptat, miercuri, în calitate de for
decizional, un proiect de lege
potrivit căruia persoanele care vor
refuza un loc de muncă îşi vor
pierde dreptul de a mai primi aju-
tor social.

Proiect de Lege pentru
modficarea şi completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, iniţat de 5
deputaţi ALDE, a fost adoptat cu
274 de voturi ''pentru'', 2 abţineri şi
4 voturi ''împotrivă''.

"Refuzul unui loc de
muncă oferit sau refuzul de a par-
ticipa la serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de for-

mare profesională oferite de
agenţiile teritoriale pentru ocu-
parea forţei de muncă atrage înc-
etarea dreptului la ajutorul social”,
se arată în propunerea legislativă.

Iniţiativa mai prevede că
familia sau persoana singură poate
solicita un nou drept după o
perioadă de 12 luni de la data de-
ciziei de încetare a dreptului la aju-
torul social.

”Refuzul repetat de două
ori al persoanelor apte de muncă
din familiile beneficiare de ajutor
social de a efectua activităţile se-
zoniere conduce la încetarea drep-
tului”, se mai menţionează în
iniţiativa legislativă.

Persoanele care vor refuza un loc de
muncă oferit îşi vor pierde dreptul
de a primi ajutor social

pag. 5

Sătmărenii 
cu pensii 
europene
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Joi, 21 iunie 2018
ziua 172  a anului

Soarele răsare la 5 și 26 minute,
apune la 20 și 28 minute.

1963 - Giovanni Battista En-
rico Antonio Maria Montini
este ales Papa Paul al VI-lea de
către Colegiul Cardinalilor.

Te simți zbuciumat ori depri-
mat? Atunci privește vreme de
un minut chipul unui copil care
doarme. Curând te vei liniști.

(Haemin Sunim)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Sf. Mc. Iulian din
Tars şi Afrodisie (Dezlegare la
ulei şi vin)
Greco- catolic  - Sf. m. Iulian
din Tars
Romano - catolic  - Sf. Alois de
Gonzaga, călug.
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Mi-a căzut în mână vol. 6
din Colecția “Istorii Secrete”, prezen-
tat de Dan-Silviu Boerescu sub titlul
“Cei care au încercat să distrugă Ro-
mânia... și aproape au reușit. Ipoteze
despre motivațiile lor ascunse”, carte
apărută în 2018. Este o lucrare ce te
cutremură și te obligă s-o citești până
la capăt. De fapt, vreau să vă prezint
finalul, o dovadă că, acum, accesul
liber la informație nu mai este o uto-
pie și putem puncta o sumedenie de
episoade istorice cu personajele dife-
ritelor epoci în toată complexitatea
lor umană.

Acesta este, de fapt, pro-
iectul editorial integral al celor 20 de
volume, din care spicuiesc:
- Cele mai murdare crime politice
din istoria modernă a României. Se-
colul XX a fost marcat de întâmplări
tragice, asasinate politice sau “acci-
dente” ale unor lideri români. Au
murit personalități de toate culorile:
liberali, țărăniști, legionari,
comuniști.
- Zece zile incredibile care ar fi putut
schimba destinul țării: Ziua în care,
în anul 44 i.Hr., Burebista a fost asa-
sinat și cea de Crăciun , în 1990,
când Regele Mihai s-a întors după
patru decenii de exil, dar a fost izgo-

nit, ziua în care, în august 1601
M.Viteazu a fost ucis la C.Turzii și
cea din august 1991, când R.Mol-
dova și-a declarat independența față
de U.Sovietică, dar nu s-a întors la
sânul Patriei-Mamă.
- Pagini din istoria țării pe care am
vrea să le uităm. Când C.Brânco-
veanu și fiii săi au fost uciși și mutilați
barbar la Stambul, sau atunci când,
în 1812, în sala Hanului lui Manuc,
Rusia ne fura prima oară Basarabia,
sau 30 august 1940, la Viena, cu
complicitatea lui Hitler și Mussolini,
Horthy împlânta pumnalul în tru-
pul Transilvaniei, sau când în dec.
1989, cripto - comuniștii confiscau
revolta populară...
- Zece mistere ale spațiului carpato-
danubiano-pontic. Sfinxul din Bu-
cegi, Kogaion-polul energetic al
Planetei, “Gura de Rai”- locul cu
“energie pură”  din Carpați, tunelu-
rile din Dobrogea, aurul dacic ascuns
în munți; tăblițele de aur de la Sinaia,
Tărtăraia și prima scriere a lumii, co-
morile de la Câmpulung Muscel,
orașul subteran de sub Sarmisege-
tuza, Androniconul, scheletele
uriașe din Lunca Dunării și multe
enigme pe care le mai are România.
- Românii neștiuți din spatele mari-
lor personalități ale omenirii și secre-
tele lor odioase. Lideri mondiali ca
Stalin, Hitler și chiar Churchil au co-
chetat, în diverse maniere, cu ideea
distrugerii României.
- Aurul, uraniul și alte comori furate
din România. După cucerirea Da-
ciei, Traian a luat atâta aur din co-
moara lui Decebal încât timp de doi
ani a oferit cetățenilor Romei petre-
ceri cu mâncare și lupte de gladiatori
gratis. În epoca sovromurilor în con-
tul achitării  “datoriilor de război”
rușii ne-au luat uraniul și alte
substanțe rare și prețioase. Astăzi,
munții noștri se golesc de păduri în
ritm alert...

- Teoria conspirației privind dez-
membrarea țării. Tendința de atomi-
zare a Europei, începând cu
spargerea fostei Iugoslavii și ruperea
Cehoslovaciei, probabil va continua.
Franța, Italia și Marea Britanie par a
fi victime predestinate, însă nici Ro-
mânia nu este iertată de astfel de
amenințări: vă spune ceva “Țara Se-
cuilor”? Nu este singura încercare...
- Odiesea marilor spioni români din
secolul XX. Mihail Maruzov este
numele celui care se trage din cazacii
zaporojeni din Caucaz în România.
Va deveni unul din apreciații spioni
ai Europei, Maria Tănase, Elena
Constantinescu, Veturia Goga sunt
cele mai cunoscute spioane ro-
mânce. Vera Atkins a devenit unul
dintre șefii serviciului de spionaj bri-
tanic în cel de al doilea război mon-
dial.
- Tainele Marii Uniri de la 1 Decem-
brie 1918. Acest act istoric a consti-
tuit apogeul unor acțiuni politice,
militare și diplomatice care, multă
vreme, au fost sau sunt încă învăluite
în mister, protagoniștii lor fiind unii
dintre marii eroi necunoscuți sau
abia intuiți ai acelor întâmplări isto-
rice de o însemnătate vitală pentru
națiunea română...
- Războaiele balcanice și alte mo-
mente din istoria militară a țării des-
pre care se vorbește mai puțin. Cele
două războaie balcanice au anticipat
tot ceea ce s-a întâmplat cu România
în cele două războaie și în perioadele
ce au urmat și în cele de mari prefa-
ceri istorice. De ce, totuși, cele două
confruntări regionale sunt trecute cu
vederea în cărțile de istorie? Și e ade-
vărat că, în 1968, tancurile Tratatului
de la Varșovia au încercat să treacă
granițele dinspre Ungaria și URSS?
- Basarabia, Bucovina, Cadrilaterul,
Maramureșul istoric și alte ținuturi
disputate de români. Rușii și ucrai-
nenii ne-au luat, de mai multe ori,

Basarabia, Bucovina , Ținutul Herța,
Maramureșul istoric, Insula Șerpilor
și Gurile Dunării. Polonezii au stă-
pânit părți ale Bucovinei, pe care au
avut-o și austriecii, care au primit câ-
teva decenii și... Oltenia. Cu bulgarii
ne-am disputat Cadrilaterul exis-
tând discuții și asupra Dobrogei.
Nici cu sârbii nu au lipsit discuțiile
asupra Banatului...
- Secretele închisorilor românești. În
perioada interbelică și a celui de al
doilea Război Mondial deținuții
comuniști au fost închiși în peniten-
ciare și lagăre. La fel și piloții ameri-
cani doborâți de apărarea antiaeriană
deasupra Bucureștiului și a câmpuri-
lor petroliere de pe Valea Prahovei.
Mai apoi, nu este deloc clar ce s-a în-
tâmplat  cu protagoniștii “marelui jaf
comunist” din 1959 sau cu serialul
Killer-ul Râmaru în închisoare și
cum reușeau să evadeze unii detinuți
pe vremea lui Ceaușescu...
- Crime și catastrofe uitate din istoria
neagră a țării. O colonie muncito-
rească de lângă o hidrocentrala este
spulberată de ape, luând zeci de vieți
omenești. Sute de brigadieri au fost
trimiși la reeducare și pier la Canal
și pe șantierele tineretului. Două
mari accidente aviatice în Banat și
Transilvania, inundații între 1970-
75 fac multe victime. Trei catastrofe
feroviare fac sute de victime, în 1930
o biserică a ars cu 118 oameni în-
ăuntru, un autobuz pe ruta Suceava-
Botoșani s-a răsturnat în mlaștina de
la Hunțani în 1980 și au murit 48
de oameni, dezastrul de la Certej
din 1971- cu ruperea digului și alu-
necarea muntelui și cu 89 de morți
și 76 de răniți, iar în 1974, la Iași, un
șofer a călcat cu o mașină grea o șatră
de țigani, luând viața a 24 de oa-
meni.

Un proiect editorial inte-
gral al cărților Colecția Regală este
prezentat de Dan - Silviu Boerescu.

tEODOR cURPAş

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.

LA IzVOR  DE cânt   
şI  DOR
Pentru marea familie a tele-

spectatorilor şi nu numai,
Nord Vest TV împreună cu
Marius Chiş  vă oferă un
buchet de cântece  interpre-
tate de îndrăgiţii colabora-
tori ai emisiunii “La izvor
de cânt şi dor”. Vom fi
împreună în această seară
începând cu ora 20.45 la
Nord Vest TV, alături de
invitaţii noştri. Realizator:
Marius Chiş. Vizionare
plăcută!

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

Vă prezint “Colecția ISTORII SECRETE”- vol. VI
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Rezervaţia naturală Râul Tur, locul unde
frumuseţea este scoasă parcă din poveşti

România este o ţară
binecuvântată în care
găsim locuri de o

frumuseţe aparte, precum
Delta Dunării, Bucovina,
Sibiul, Sinaia, castelul Peleș
sau castelul Bran, lacul Sfânta
Ana și alte atracții cunoscute
la nivel european. Însă pe
lângă aceste câteva locuri
cunoscute, țara noastră mai
are nenumărate lucruri cu care
să ne mândrim. Unul dintre
ele este tocmai în judeţul Satu
Mare, un loc de care ar trebui
să știm cu toții, de o frumuseţe
parcă scoasă din povești, cu
floră și faună bogată și cu
posibilități mari de ecoturism.
Bine ați venit în Rezervația
Naturală Râul Tur!

Aria protejată este
situată în partea de nord-vest a
României, în județul Satu
Mare, de-a lungul cursului infe-
rior al râului Tur, între lacul de
acumulare de la Călineşti Oaş şi
graniţa de stat cu Ungaria şi
Ucraina, pe o suprafaţă de
20.953 de hectare.

Un adevărat eden 
al plantelor 
şi animalelor

Habitatele umede:
braţele moarte, pădurile de
luncă, mlaştinile, fâneţele şi
păşunile umede şi bălţile aflate
pe teritoriul rezervaţiei ascund
o serie de rarităţi ale naturii.

În braţele moarte cu
apă adâncă şi pe porţiuni de râu
domoale predomină nufărul
galben. În apele mai mici,
asociaţia vegetală este alcătuită
din cornaci, peştişoare, iarba
broaştei, foarfeca bălţii şi o

plantă carnivoră: otrăţelul de
baltă. În mediile acvatice col-
matate găsim tufărişuri de
răchită şi zălog. În apă
vegetează specii de rogoz şi
popândaci, stânjenei.

Luciile mari de apă ale
heleşteelor, asemănătoare unor
ape naturale, şi asociaţiile vege-
tale apărute au creat condiţii
propice de viaţă unor animale
pe cale de dispariţie, care prin
modul lor de viaţă sunt legate
de mediul acvatic. În multe din-
tre heleştee există specii şi
asociaţii vegetale amenințate cu
dispariţia, ca de exemplu
stufărişuri, păpurişuri şi câm-
puri de inariţă. Aceste asociaţii,
considerate rare în Europa, con-
stituie mediul de viaţă pentru
numeroase animale neverte-
brate, în special libelule.

Aşezările umane din
Câmpia Turului s-au format
numai pe terenurile mai ridi-
cate, neinundabile, iar
terenurile agricole s-au limitat
tot pe aceste ridicături. Prin
defrişarea unei părţi a pădurilor
de luncă au luat naştere păşuni
şi fâneţe bogate, care alcătuiesc
un peisaj mozaicat de o diversi-
tate remarcabilă. Vizitând
aceste localităţi, călătorul poate
admira castele (castelul Vécsey
la Livada şi castelul Perényi la
Turulung ) şi conace (conacul
Galgóczy la Micula) romantice,
precum şi capodoperele arhitec-
turii populare ale zonei. Sunt de
amintit şi lăcaşele de cult ale
bisericilor istorice (bisericile re-
formate din Halmeu, Lazuri sau
Livada, construite în secolul al
XV-lea).

Zonele cu ape stag-
nante sunt caracterizate de
păduri mlăştinoase, populate cu
arini şi frasini. Tulpina arbo-
rilor este ridicată din apă prin
prelungiri ale rădăcinilor, ca

nişte picioare. Pe aceste picioare
cresc numeroase specii de ferigi
şi muşchi. Pe arbori urcă plante
căţărătoare precum cupa vacii,
hameiul, curpenul şi viţa
sălbatică. Este un habitat moza-
icat cu fâneţe umede de luncă
bogate în flori.

Pe terenurile inundate
mai rar s-au format păduri de
luncă de esenţe tari. Speciile
care o alcătuiesc sunt: stejarul,
frasinul, ulmul de câmp şi
velnişul. Sunt păduri bogate în
arbuşti ca sângerul, cruşinul,
păducelul. Primăvara sunt îm-
podobite de o varietate bogată
de flori: grâuşori, ghiocei,
brebenei, viorele, păştiţe albe,
ghiocei bogaţi, brânduşe de
primăvară.

Habitatele din lunca
Turului sunt vestite în primul
rând datorită diversităţii faunei
de păsări. Dintre cele 188 de
specii de păsări găsite în zona

de şes a Turului, majoritatea
duc o viaţă legată de braţele
moarte şi de heleştee. În
pădurile de luncă cuibăresc
berze negre, acvile ţipătoare şi
alte specii rare de păsări
răpitoare. Pajiştile umede oferă
habitat de reproducere cristelu-
lui de câmp şi nagâţului.

Uriaş potenţial 
turistic

Potenţialul turistic
principal al microregiunii
constă în existenţa unor habi-
tate naturale valoroase şi a unor
specii de animale şi plante deja

rare în Europa. Bogăţia în ape a
zonei constituie ţinta principală
a pescarilor sportivi, dar
heleşteele şi zonele umede
asigură aventuri de neuitat şi
pentru turiştii iubitori de
păsări.

Adepţii cicloturismului
pot vizita valorile naturale şi
culturale ale rezervaţiei pe unul
dintre traseele cicliste de pe
digul râului Tur, iar iubitorii
turismului acvatic pot parcurge
râul cu canoe. Paleta bogată a
obiceiurilor populare este legată
atât de tradiţionala cultivare şi
prelucrare a prunilor şi a viei,
cât şi de cultivarea căpşunilor.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 21.06. 2018 între orele
10:30 - 13:30  la Cabinet Dr.
Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR ORTOPE-

DIE-TRAUMATOLOGIE, 
doctor in medicina, competenta
in chirurgie artroscopica, 
membru fondator al US Alumni
International Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999; 0732116826;
0722588041
____________________________
În data de 26.06. 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 22.06. 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 21.06. 2018  de la ora
14:30 la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr.Gorbatai Lilian
MEDIC SPECIALIST

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

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;

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

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul de
Trimitere de la medicul de fami-
lie!
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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Copiii Centrului Alter Ego, într-o aventură pe munte alături de
“Cutezătorii Munților”

Începe Bac-ul
Absolventii de liceu

intra luni, 25 iunie, in febra
examenelor. Prima proba
scrisa va fi cea la Limba si
literatura romana - Ea) și va
avea loc luni, 25 iunie.
Ulterior, proba la Limba si
literatura materna - Eb)  va
fi susținută marti, 26 iunie,
iar proba  obligatorie a
profilului - Ec), miercuri,
27 iunie. Ultima proba
scrisă, cea la alegere a
profilului și a specializării -
proba Ed) - se va desfășura
joi, 28 iunie. Primele
rezultate vor apărea pe 4
iulie, înainte de ora 12.00.
În aceeași zi, până la ora
16.00, se depun și
contestațiile. Acestea vor fi
soluționate până la data de
8 iulie, iar ziua următoare
vor apărea și rezultatele
finale.

Peste 200 de
contestații la
Evaluarea
Națională

După afișarea
rezultatelor la examenul de
Evaluare Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a, au
fost depuse un număr de 205
contestații. Dintre acestea, la
Limba și literatura română
118, Limba și literatura
maternă 11, Matematică 76.
Contestațiile sunt
soluționate în perioada 20-
22 iunie, iar în data de 23
iunie vor fi afișate rezultatele
finale.

Accident lângă
Satu Mare

Un accident rutier a
avut loc marţi după-amiază
în județul Satu Mare. Nu
mai puțin de șapte persoane
au fost implicate într-un
accident, în urma coliziunii
dintre două autoturisme.
Totul s-a întâmplat în jurul
orei 17.30, în comuna
Odoreu, în zona fabricii de
ciocolată. O dubă și un
autoturism marca Mercedes
au intrat în coliziune.
Accidentul s-a produs din
cauza unei manevre
neglijente a șoferului de pe
dubă. Acesta a ieșit de pe un
drum lateral, moment în
care șoferul Mercedesului,
care circula pe drumul
principal, nu a mai putut
evita impactul. Un echipaj
SMURD, două ambulanțe
ale Serviciului de
Ambulanță Județean și un
echipaj de Poliție s-au
deplasat de urgență la fața
locului. Potrivit primelor
informații, dintre cele șapte
persoane, un copil în vârstă
de 10 ani a avut nevoie de
îngrijiri medicale, fiind
transportat la Unitatea de
Primire Urgențe din cadrul
Spitalului Județean Satu
Mare.

În prima zi fără școală,
luni, 18 iunie, copiii care
beneficiază de serviciile sociale
oferite de Centrul Alter Ego,
aparținând Serviciului Public de
Asistență Socială Satu Mare, au
avut parte de o zi de vacanță de
neuitat. 

Cutezătorii Munților
împreună cu membri ai echipei
Salvamont Satu Mare au răspuns
invitației de a-i însoți pe copiii
Centrului Alter Ego în prima lor
drumeție montană.  Astfel, 27 de
copii din medii defavorizate,
alături de cei ce au grijă zi de zi să
le dea impulsul și confortul
necesar pentru a învăța și a se
educa, au pornit la drum alături
de Cutezători mari și mici, spre
Luna Șes, în ceea ce avea să devină
o mare aventură pentru ei.
Drumeția propusă pentru cei 40
de participanți, incluzând
organizatorii, nu a fost una deloc
ușoară, dar a fost o provocare în
fața căreia toți au devenit
învingători. De la baza pârtiei de

la Luna Șes și până în Vârful
Pietroasa, copiii au parcurs un
traseu incitant, plin de surprize.
Cea mai mare realizare a lor în
materie de parcurgere a unui
traseu i-a adus în fața unor
dificultăți pe care, însă, le-au
depășit cu ajutorul echipei de
Cutezători. Drumul lung și
anevoios a fost răsplătit cu
frumusețea peisajelor, dar și cu
bogăția fructelor de sezon oferite
cu generozitate de Mama Natură:
fragi, zmeură și afine, toate au fost
la îndemâna tuturor.

Drumeția a fost un bun
prilej pentru copii să afle despre
regulile pe care trebuie să le
respectăm în natură, despre
geografia locului, despre
animalele și plantele din zonă.
Dar, poate, cel mai mare beneficiu
și cea mai mare învățătură a zilei a
fost despre propriul corp și
propria minte și despre cât de
multe putem face atunci când
suntem puși la încercare și
provocați să ne autodepășim.

Efortul de a urca până în
Vârful Pietroasa, la 1201 metri
deasupra nivelului mării, le-a fost
pe deplin răsplătit tuturor
participanților. Cu toții am
învățat că împreună suntem
puternici și capabili să facem
mult mai mult decât am făcut
până acum. După 7 ore de
drumeție și joacă în natură nu ne
rămâne decât să facem planuri de
viitor și să sperăm că astfel de
experiențe le vom putea repeta
împreună. 

Echipa Asociației de
Tineret, Turism și Ecologie
Cutezătorii Munților
mulțumește SPAS Satu Mare și
Centrului Alter Ego pentru
încrederea acordată în
organizarea acestei acțiuni,
Salvamont Satu Mare pentru
colaborarea frumoasă, firmei
Exclusiv SRL care a asigurat
transportul copiilor și celor ce
susțin programul ,,O masă
caldă” pentru pachetele de
drum oferite.

Șanse aproape “zero” pentru noi curse
aeriene internaționale de la Satu Mare
8Una dintre companiile low cost se retrage din România iar cealaltă, deocamdată,
nu are interes

Eforturile făcute de
conducerea, de fapt acum
fosta conducere, a

Aeroportului Internațional Satu
Mare de a fi înființate noi curse
internaționale nu au avut, din
păcate, rezultatul dorit. În
prezent, pe lângă cursele Tarom
spre București și cursele Wizz
Air spre Londra, peste două
săptămâni va fi inaugurat și
primul zbor spre Litoral de la
Satu Mare.

Ryanair se retrage
din România

Surse autorizate au
declarat pentru Gazeta de
Nord - Vest că, din nefericire,
însă, înființarea unei mult
așteptate noi curse
internaționale spre Occident
nu va putea fi realizată.
Aeroportul Satu Mare, pe lângă
negocierile purtate cu Wizz
Air, a mai încercat să negocieze
și cu Ryanair tocmai din cauza
faptului că s-a observat
nehotărârea companiei aeriene
low-cost maghiare.

Sursele GNV susțin că
se viza înființarea unui zbor
internațional spre Paris, apoi
înființarea unei alte curse spre
Italia. Decizia companiei
Ryanair de a se retrage treptat
din România a dat peste cap
toate aceste negocieri. Pe scurt,
înființarea unei curse
internaționale Ryanair este
exclusă de acum.

Wizz Air 
nu are interes
(deocamdată)

În aceste condiții, Wizz
Air nu se mai grăbește deloc să
înființeze de la Satu Mare o nouă
cursă internațională. De ce? Wizz
Air are curse internaționale
aproape peste tot în Europa atât
de la Cluj Napoca cât și de la
Debrecen (Ungaria).

În cazul în care Wizz
Air ar înființa o nouă cursă
internațională de la Satu Mare și-
ar face, practic, concurență ei
înșiși.

Astfel că, potrivit

surselor GNV, înființarea unei
curse aeriene internaționale Wizz
Air de la Satu Mare în viitorul
apropiat și mediu este aproape
imposibil de conceput în aceste
momente. Cu atât mai mult cu
cât acum se schimbă și
conducerea Aeroportului Satu
Mare.

Un licăr de speranță
Aceleași surse susțin,

însă că există un licăr de speranță
pe care ni-l dă tocmai Aeroportul
din Cluj Napoca.  Acest aeroport
a devenit foarte încărcat și
aglomerat, situație în care cei din
Cluj au majorat considerabil

taxele de operare. 
În aceste condiții

Wizz Air este posibil să-și
dorească să opereze de pe
aeroporturi mai ieftine și cu
grad ridicat de încărcare, cum
este Satu Mare,  de exemplu.
Conducerea Aeroportului Satu
Mare trebuie să persevereze ca
să aducă noi curse
internaționale la Satu Mare, cu
atât mai mult cu cât Sătmarul
este un oraș de graniță, perfect
pentru tranzit. Iar cei de la
Wizz Air știu asta. 

Dacă nu e Wizz Air, ar
mai rămâne o variantă: Tarom.
Doar că Tarom nu este o cursă
low cost.

PESIMISM. Sunt mici șanse să fie înființate noi curse internaţionale de pe Aeroportul Satu Mare

FLORIN DURA
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Sătmărenii cu pensii europene
8Peste 1.640 sătmăreni primesc astfel de pensii la nivelul celor din țările Uniunii
Europene

Peste 1.640 de sătmăreni
își primesc pensiile în
Uniunea Europeană în

urma anilor lucrați în țări ale
UE. Potrivit raportului prezen-
tat ieri, în cadrul ședinței Cole-
giului Prefectural, de directorul
adjunct al Casei de Pensii Satu
Mare, Marcel Erdei, în județul
Satu Mare, în prezent, sunt
peste 80.000 de pensionari.

Peste 80 de mii de
pensionari în județ

În prezent Casa Jude-
ţeană de Pensii are înregistraţi un
număr de 80.173 de pensionari,
administrând un număr de
87.097 de dosare de pensie din
care 15.656 sunt dosare de pensie
de invaliditate. Dintre dosarele
de pensie, 81.293 sunt pensii de
stat, iar 5.804 pensii de CAP.

Dacă în anul 2017 s-au
soluţionat 3.597 de cereri privind
stabilirea drepturilor de pensie,
de la începutul acestui an și până
în prezent au fost soluţionate un
număr de 1.847 de cereri privind
stabilirea drepturilor de pensie;
1606 cereri privind modificările
drepturilor de pensie (recalcula-
rea drepturilor de pensie prin
adăugarea de sporuri, a perioade-
lor lucrate în grupă de muncă, a
stagiilor realizate după data pen-
sionării pe baza actelor depuse în
completare la dosarul de pensie)
și 1.167 transformări din oficiu
în pensie de limită de vârstă din
pensie de invaliditate, pensie an-
ticipată sau anticipată parţială.

Pensionari europeni
Demn de remarcat

este și faptul că din totalul de
80.173 de pensionari, un
număr de 1.643 de persoane au
domiciliul în străinătate. Ro-
mânii care au muncit cu forme
legale într-un stat al Uniunii
Europene (UE) şi Elveţia pot
beneficia de pensie în mod si-
milar cetăţenilor acelui stat.
Din fiecare stat al UE și Elveția
în care o persoană a lucrat, se
poate obține o pensie.

Dintre pensiile comu-
nitare realizate în acest an, 206
la număr, cele mai multe sunt
în Ungaria, 88, urmate de Ger-

mania, 82. Mai sunt Austria –
18, Portugalia – 6, Italia – 4,
Spania – 3, Belgia – 2, Dane-
marca, Franța și Marea Brita-
nie, câte una.

un rom din 126 de
angajați la Bursă

Rezultatele realizate
după ultima Bursă a locurilor
de muncă organizată de
AJOFM Satu Mare oglindesc,
într-un mod fără echivoc, un
adevăr nu tocmai plăcut.  Po-
trivit datelor prezentate de di-
rectorul AJOFM Satu Mare,
Simona Derșidan, la ședința de
ieri a Colegiului Prefectural,

din cele 126 de persoane anga-
jate după ultima Bursă a locu-
rilor de muncă (din care 50
femei) doar unul a fost rom.

Asta în condițiile în
care holul Casei de Cultură,
unde a avut loc evenimentul, a
fost plin de romi. Însă aceștia,
aproape toți, au cerut doar
ștampile care să ateste că au
fost la bursă pentru a nu pierde
ajutorul social. Doar că, în
acest an, angajatorii nu au fost
deloc darnici cu ”ștampilele”.

Dintre cei angajați, în
afară de acest singur rom, au
mai făcut parte și 21 de tineri
și 104 persoane din alte cate-
gorii.

FloRiN DuRA

Razie a
polițiștilor 
în trafic

În urma
activităților desfășurate de
polițiștii din cadrul In-
spectoratului de Poliție
Județean Satu Mare, marţi,
19 iunie a .c., au fost con-
statate aproximativ 110
s a n c ț i u n i
contravenționale, în va-
loare totală de peste 38 mii
de lei. Totodată pentru ne-
regulile constatate în trafic
au dispus și măsura com-
plementară de suspendare
a dreptului de a conduce în
cazul a 9 conducători auto
și au ridicat un certificat
de înmatriculare.

Din cele 9 permise
de conducere reținute de
polițiști, 8 dintre acestea
au fost ridicate ca urmare a
nerespectării regimului
legal de viteză, acesta fiind
depășit cu peste 50 km/h
atât în interiorul cât și în
afara localităților, de per-
soane cu vârste cuprinse
între 18 și 60 de ani care
au fost filmate și înregis-
trate de aparatul radar, ru-
lând cu viteze de la 103
km/h la 153 km/h, pe
tronsoane de drum cu li-
mite de viteză de 50 km/h,
70 km/h sau 100 km/h. 

Tâlhari din

Negrești,
încătușați și
încarcerați

Poliţiştii au identi-
ficat doi bărbați, din
Negrești Oaș, care dețineau
mandate de executare a pe-
depsei închisorii. Astfel, în
data de 19 iunie a.c., poliţi-
ştii din cadrul Poliției oraș
Negrești Oaș în colaborare
cu polițiștii Ser viciului de
Investigații Criminale au
acţionat pentru punerea în
aplicare a două mandate de
executare a unor pedepse
privative de libertate emise
de instanţă. 

În urma acestei
acțiuni, au fost identificați
doi bărbați de 37, respectiv
40 de ani, ambii din orașul
Negrești Oaș, pe numele
cărora Judecătoria Negrești
Oaș a emis mandate de exe-
cutare a pedepsei de 1 an și
7 luni închisoare, respectiv
1 an și 4 luni închisoare,
pentru comiterea  infrac-
ţiunii de tâlhărie. Ambii îşi
vor executa pedepsele în
Penitenciarul Satu Mare.

STATISTICĂ. În județul Satu Mare sunt, momentan, peste 80 de mii de pensionari

Ajutoare financiare de 900 de lei pentru cei ce angajează absolvenți 
Angajatorii care

angajează pe durată
nedeterminată absolvenți ai unor
instituții de învățământ sau tineri
NEETs primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru
fiecare absolvent încadrat, o sumă
în cuantum de 900 lei.

Angajatorii care
angajează pe durată
nedeterminată absolvenți cu
dizabilităţi ai unor instituții de
învățământ primesc lunar, pe o
perioadă de 18 luni, pentru
fiecare absolvent încadrat, o sumă
în cuantum de 900 lei.

Pentru a primi aceste
stimulente trebuie să fie
îndeplinită o condiție, și anume să
îi păstreze pe absolvenții angajați
în activitate timp de cel puţin 18
luni. Demn de remarcat este și
faptul că, în perioada celor 18
luni, absolvenţii pot urma o formă
de pregătire profesională,
organizată de angajator,
cheltuielile necesare fiind
suportate, la cerere, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj.

De asemenea,
angajatorul care încadrează în

muncă elevi şi/sau studenţi pe
perioada vacanţelor beneficiază,
pentru fiecare elev şi student, de
un stimulent financiar lunar egal
cu 50% din valoarea indicatorului
social de referinţă al asigurarilor
pentru somaj şi stimulării
ocuparii forţei de muncă în
vigoare la data angajării.

Încadrarea în munca
trebuie să se facă în baza: a) unui
contract individual de muncă pe

durată determinată, egală sau mai
mică decât durata vacanţei,
încheiat în condiţiile legii, cu
normă întreagă sau, după caz, cu
timp parţial; b) unui contract de
muncă temporară, numai dacă
durata misiunii de muncă
temporară este egală sau mai mică
decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în
vârstă de până la 18 ani,
contractul individual de muncă

încheiat cu durata timpului de
muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de
ore pe săptămână se consideră
încheiat cu normă întreagă.

Stimulentul financiar se
acordă lunar, proporţional cu
timpul efectiv lucrat de către
elevii şi studenţii în cauză pe
perioada de vacanţă din luna
respectivă, fără a depăşi numărul
de ore corespunzătoare
programului normal de lucru.
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Caiac Smile face copiii fericiți

Caiac Smile, în colabo-
rare cu Consiliul
Județean Satu Mare,

organizează în fiecare zi de
miercuri pe perioada vacanței
de vară ieșiri la lacul Pintea
cu caiacele. Participă copii
veniți de la casele de copii din
județul Satu Mare. Aceștia
sunt  plimbați cu caiacul și au
ocazia să    învețe tehnicile de
manevrare a caiacului. Ieri a
fost prima zi în care s-a
desfășurat o astfel de acțiune,
iar copiii de la Casa de tip fa-
milial “Daniel” din Borlești

au foarte încântați de această
nouă și inedită experiență.

“În fiecare vară, copiii
au nevoie de ieșiri, de  sponso-
rizări. Încercăm să-i facem să
se simtă bine. Pentru ei ziua de
azi a fost una cu totul aparte.
S-au descurcat de minune, nu
le-a fost frică deloc și sigur își
vor dori să mai participe și în
viitor”, a spus Chiorean Maria,
reprezentant Casa de tip fa-
milial “Daniel” din Borlești.

Ionuț Stancovici își
dorește din tot sufletul ca acest
proiect să fie foarte reușit, toc-
mai de aceea pune mult suflet
și se implică necondiționat.

“Am adus copiii să se

joace, să se  distreze, să-i
punem în caiac, poate scoatem
campioni din ei. Pentru copii,
a fost prima experiență și
bineînțeles le-a plăcut foarte
mult. Datorită faptului că îi
scoatem în fiecare zi de mier-
curi se rulează casele de tip fa-
milial și astfel ajung să vină cât
mai mulți copii. Ne-am dorit
ca acest proiect să se desfășoare
între localitatea Satu Mare și
Negrești Oaș , la lacul lui Pin-
tea la Livada, cu scopul de a
atrage cât mai multă lume,

pentru a fi alături de noi în
aceste proiecte sociale pe care le
dezvoltăm și să vină să ofere
dacă doresc ceva din suflet aces-
tor copii...o jucărie sau pur și
simplu să-i vadă , să stea de
vorbă cu ei, să le fie aproape.
Ne-am bucura să vină alături de
copiii lor, și poate astfel  se îm-
prietenesc  cu copiii
defavorizați. Suntem aici în fie-
care miercuri  ”, a spus  caiacis-
tul Ionuț Stancovici. 

La final, copiii au pri-
mit o masă caldă și o înghețată.

Programul preventiv – ed-
ucativ ,,Școala Siguranței – TEDI”
este un proiect naţional adresat copi-
ilor din clasele I,  care s-a derulat pen-
tru al treilea an consecutiv de către
Poliţia Română în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale şi
firma Maspex Romania.

Programul a constat în or-
ganizarea unor  activităţi la clasă dar
şi a unor evenimente interactive pe
teme privind siguranța în diverse
contexte: la școală, acasă, pe stradă
sau în vacanță.

În județul Satu Mare s-au
înscris în acest an şcolar un număr
record de şcoli, respectiv 31 de

unități de învățământ, faţă de 8, re-
spectiv 15 şcoli înscrise în ediţiile
precedente ale programului. În toate
cele 31 de şcoli atât din mediul urban
cât şi din cel rural, copiii înscrişi au
beneficiat de materiale de suport –
broşuri informative, iar cadrele di-
dactice au primit CD-uri cu teme de
lucru vizând siguranţa şcolarilor.

Poliţiştii au reuşit să spri-
jine acest program prin organizarea
şi susţinerea a 24 de activități – se-
siuni de informare și activități prac-
tice - la care au participat 634 de elevi
şi 28 de cadre didactice. Toate
activităţile derulate au fost susţinute
de polițiștii structurilor de prevenire,

unele dintre acestea în colaborare cu
poliţiştii din structurile rutiere și
relații publice.

În cadrul acestor întâlniri
s-a pus accent deosebit pe educaţia
rutieră a celor mici, singura măsură
ce stă la îndemâna noastră pentru a
reduce numărul de victime, copii, în
traficul rutier. Copiii au aflat de la
poliţişti care sunt principalele reguli
de circulaţie pe care trebuie să le re-
specte în traficul rutier în calitate de
pietoni, pasageri sau biciclişti. Sem-
nele de circulaţie explicate pe
înţelesul lor, dar şi imaginile cu
situaţii concrete în care şcolarii se pot
regăsi atunci când circulă pe stradă

ori se joacă în diverse locuri  au stârnit
interesul copiilor pentru tema
prezentată. Elevii au urmărit şi un
film educativ foarte interesant despre
circulaţia rutieră, din care au realizat
încă o dată cât de important este să
își protejeze viaţa. 

Siguranţa personală a
copiilor şi interacţiunea cu per-
soanele necunoscute sau mai puţin
cunoscute, precum și alegerea celor
mai sigure locuri de joacă au fost, de
asemenea,  teme care au stârnit in-
teresul celor mici, copiii învăţând
cum să evite greşelile care i-ar putea
conduce în situaţia de a fi victime.

Programul  preventiv –

educativ ,,Şcoala Siguranţei Tedi”  a
fost foarte apreciat de elevi, fiind
atractiv și interesant prin stilul de
abordare a problemelor care îi
interesează pe cei mici.

Adaptarea tematicii la
specificul zonei şi la problemele reale
de siguranţă pe care copiii de această
vârstă le au a fost deosebit de
apreciată de cadrele didactice, care au
simţit în prezenţa poliţiştilor la întâl-
nirile cu copiii un real sprijin în
educaţia acestora. Colaborarea din-
tre Poliţie şi şcoli a fost una foarte
bună, iniţiativa, dar şi rezultatele
fiind apreciate pozitiv de toţi cei
implicaţi.

a treia ediție a Școlii Siguranței  - Tedi a ajuns la final

raluca jofi
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Senat: Aleşii locali îşi păstrează mandatul dacă partidul
acestora fuzionează cu un altul

Senatul a adoptat,
miercuri, ca for decizional, o
iniţiativă legislativă prin care
mandatul primarilor, consilier-
ilor şi preşedinţilor consiliilor
judeţene nu încetează în cazul
în care partidul pe listele căruia
au fost aleşi fuzionează cu o altă
formaţiune politică.

Iniţiativa legislativă a
fost adoptată cu 77 de voturi “
pentru”, nicio abţinere şi 34 de
voturi “împotrivă”, Senatul fiind
for decizional pe proiectul care
urmează să ajungă la promul-
gare la preşedintele Klaus Io-
hannis.
Proiectul de lege modifică
Legea 393/2004 privind statu-

tul aleşilor locali în sensul în
care calitatea de consilier local
sau de consilier judeţean,
înainte de expirarea duratei nor-
male a mandatului, nu încetează
în cazul în care acesta pierde cal-
itatea ‘’de membru al partidului
politic sau al organizaţiei
minorităţilor naţionale pe a
cărei listă de competitor elec-
toral a fost ales, cu excepţia par-
tidelor politice care au fuzionat,
situaţie în care consilierul
devine independent’’, conform
textului iniţiativei.

În forma actuală a legii,
articolul 9, litera h1 este
prevede: ‘’Calitatea de consilier
local sau de consilier judeţean

încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a
mandatului, în următoarele
cazuri: h1 )pierderea calităţii de
membru al partidului politic
sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost
ales’’.

Un alt amendament
adus de PSD la articolul 15, lit-
era g1 propune următoarele:
“calitatea de primar şi, respectiv,
de preşedinte al consiliului
judeţean încetează, de drept,
înainte de expirarea duratei nor-
male a mandatului în
următoarele cazuri: pierderea,
prin demisie, a calităţii de mem-
bru al partidului politic sau al

organizaţiei minorităţii
naţionale pe a cărei listă de com-
petitor electoral a fost ales, cu
excepţia partidelor politice care
au fuzionat, situaţie în care pri-
marul devine independent”.

Forma iniţială a Legii,
la art.15, litera g1, arată că:
‘’Calitatea de primar şi, respec-
tiv, de preşedinte al consiliului
judeţean încetează, de drept,
înainte de expirarea duratei nor-
male a mandatului în
următoarele cazuri: g1
)pierderea, prin demisie, a
calităţii de membru al partidu-
lui politic sau al organizaţiei
minorităţii naţionale pe a cărei
listă a fost ales’’.

Gala ‘100 pentru Centenar’ - vineri 
la Roma

Curtea Constituţională
a sesizat miercuri
Secretarul General al

Consiliului Europei şi a
Comisiei Europene pentru
Democraţie prin Drept
(Comisia de la Veneţia) în
legătură cu un nou demers
îndreptat împotriva CCR,
adică scandalul iscat în cazul
judecătorului Petre Lăzăroiu.

"Plenul Curţii
Constituţionale a României,
întrunit la data de 19 iunie
2018, a hotărât, cu majoritate
de voturi, sesizarea Secretarului
General al Consiliului Europei
şi a Comisiei Europene pentru
Democraţie prin Drept
(Comisia de la Veneţia) în
legătură cu un nou demers
îndreptat împotriva Curţii
Constituţionale, care vizează,
în concret, o anumită situaţie
de fapt ce este de natură a crea
presiuni cu privire la mandatul
domnului judecător Petre
Lăzăroiu, dar care urmăreşte,
înainte de toate, delegitimarea

deciziilor pronunţate de Curtea
Constituţională în actuala sa
componenţă. Textul scrisorii a
fost trimis astăzi către
organismele internaţionale mai
sus menţionate", transmite
CCR.

Petre Lăzăroiu a
anunţat, încă de duminică
seara, că la începutul
săptămânii Curtea
Constituţională intenţionează
să sesizeze Comisia de la
Veneţia.

"Cu toţii (n.r.:

judecătorii CCR cu care a
discutat) am ajuns la aceeaşi
concluzie că trebuie să ies
public pentru că şi dânşii au
înţeles că există o stare de
pericol. Iniţial am vrut în
aceeaşi zi să sesizăm Comisia de
la Veneţia. Am zis, o lăsăm
pentru luni. Ne mai gândim", a
declarat Petre Lăzăroiu,
judecător CCR, la Antena 3.

Petre Lăzăroiu, care a
votat în favoarea revocării
Laurei Codruţa Kovesi, a
declarat vineri că fost căutat de

consilierul prezidenţial Simina
Lăzărescu, ce i-a spus că se pune
în discuţie revocarea sa, după ce
un ONG i-a cerut acest lucru
preşedintelui Iohannis.

A d m i n i s t r a ţ i a
Prezidenţială a anunţat că
Simina Tănăsescu se află în
concediu de odihnă, iar
discuţia a fost una pur teoretică
pe marginea solicitării
asociaţiei civice VeDem Just. 

Miercuri, Simina
Tănăsescu a demisionat din
funcţia de consilier prezidenţial.

Gala “100 pentru Cen-
tenar” va avea loc vineri la sediul
Accademia di Romania din
Roma, cei prezenţi având opor-
tunitatea de a asculta Orchestra
Naţională “Valahia”, condusă de
dirijorul Marius Zorilă, cu par-
ticiparea solistei Lavinia Goste,
informează Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni
(MRP), prin intermediul unui
comunicat.

“Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni
(MRP) continuă seria demer-
surilor dedicate promovării
comunităţilor româneşti din

afara graniţelor prin Gala ‘100
pentru Centenar’ din Italia. (...)
Această iniţiativă este dedicată
Anului Centenar şi îşi propune
să promoveze patrimoniul cul-
tural românesc şi recunoaşterea
meritelor şi a valorii adăugate
aduse de membrii comunităţii
româneşti din Italia”, se arată în
comunicat.

Evenimentul va avea loc
începând cu ora 18,30, în
prezenţa ministrului pentru
Românii de Pretutindeni, Na-
talia-Elena Intotero, şi a am-
basadorului României la Roma,
George Bologan, alături de

reprezentanţii misiunii diplo-
matice româneşti, ai autorităţilor
locale, ai mediului asociativ
românesc, membrii clerului
român, precum şi mass-media în
limba română din teritoriu.
De asemenea, ministrul pentru
Românii de Pretutindeni va efec-
tua o vizită de lucru în regiunile
Calabria şi Lazio, în perioada 21
- 23 iunie.
Gala, care a avut deja loc la Brux-
elles (Belgia) şi în Lisabona (Por-
tugalia), va putea fi urmărită pe
TVR Internaţional, iar filmuleţe
din cadrul evenimentului vor
putea fi vizionate şi pe pagina de

Facebook a ministerului
https://www.facebook.com/mp
rpromania/. 

Curtea Constituţională anunţă oficial 
că a sesizat Comisia de la Veneţia

Banca Mondială 
a aprobat noul
parteneriat de ţară
cu România
Investiţiile în oameni, susţinerea
unei dezvoltări mai dinamice a
sectorului privat şi un grad de
pregătire avansat în faţa dezas-
trelor naturale şi a schimbărilor
climatice sunt priorităţile sta-
bilite de noul Cadru de Partene-
riat de Ţară al Băncii Mondiale
cu România, cu o perioadă de
cinci ani. Documentul a fost
aprobat de Consiliul Directo-
rilor Executivi al Băncii Mondi-
ale, arată un comunicat al
instituţiei financiare. Strategia
are un caracter selectiv în ţintirea
provocărilor existente în Româ-
nia, iar scopul acesteia este de a
aborda problemele-cheie care
afectează creşterea sustenabilă şi
incluzivă. Creşterea economică a
României este una dintre cele
mai mari din Uniunea
Europeană din 2010, cu o rată
medie de creştere de 2,8% în pe-
rioada 2010-2017, însă în ciuda
celor 11 ani în Uniunea
Europeană, calitatea infrastruc-
turii este nesatisfăcătoare, ceea ce
impune constrângeri asupra
investiţiilor şi productivităţii în
sectoare cum ar fi producţia,
agricultura şi turismul. Sectorul
privat, deşi este dinamic, este
mic, cu acces limitat la finanţare,
în special pentru IMM-uri şi mi-
croîntreprinderi. Ceea ce este
mai îngrijorător este faptul că, în
ciuda creşterii accentuate, nivelul
veniturilor medii nu a convers cu
cel european, gradul de reducere
a sărăciei a fost scăzut, iar cliva-
jele sociale şi regionale sunt
substanţiale şi din ce în ce mai
mari. Peste 25% din populaţia
României trăieşte cu mai puţin
de 5,50 dolari/zi, ceea ce consti-
tuie cea mai mare rată a sărăciei
din UE. „Instituţiile puternice
şi eficiente sunt elementul cheie
ce poate susţine creşterea
României pe termen lung”, a
spus Tatiana Proskuryakova,
Director de Ţară al Băncii Mon-
diale pentru România şi Un-
garia. „Eradicarea sărăciei şi
asigurarea unei prosperităţi
sporite şi împărtăşite de către
toţi românii va necesita
investiţii mai numeroase şi mai
inteligente în educaţie, într-un
sistem de sănătate modern şi
locuri de muncă mai bune.
Cadrul de Parteneriat cu Ţara
pentru perioada 2018-2023 va
veni în sprijinul unor domenii
de importanţă critică al căror
obiectiv este acela de a ajuta
România să valorifice enormul
capital pe care îl are şi de a se
asigura că nimeni nu este ex-
clus“.
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Noţiuni fundamentale de
igiena
Operator umplere recipiente
GPL
Cursuri autorizate ISCIR pen-
tru prelungirea valabilităţii
autorizaţiei de stivuitorist,
fochist şi operator GPL 
Operator introducere, validare
şi prelucrare date 
Dulgher - tâmplar - parchetar 
Zidar, pietrar, tencuitor 
Instalator instalaţii tehnico
sanitare şi de gaze 
Electrician medie şi joasă tensi-
une
Barman
Stilist protezist de unghii
Manichiurist - Pedichiurist 
Cosmetician
Frizer - Coafor - Manichiurist -
Pedichiurist
Coafor

Tehnicia maseur
Lucrător în comerţ
Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie
Cofetar
Bucătar
Îngrijitor bătrâni la domiciliu
Infirmieră
Educator puericultor
Instructor / Preparator de for-
mare
Formator
Mentor
Metodist
Manager proiect
Evaluator de competenţe
profesionale

Inspector / Referent resurse
umane

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul sau contactaţi secretariatul
fundaţiei noastre - str. ŞTEFAN CEL MARE. nr. 12, cod postal 440114 mun.
SATU MARE, jud. SATU MARE / L-V 08:00-16:30 l 0261.713.350

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE 

îN OCUPAŢIILE:

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

Satu Mare

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
Facebook: Danamari Ferma de

porci de la Seini

V in d em  p urc e i  v i i ,  ra s a  “ Pi e tre a n” !
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Cariera de Piatră Negreșt i Oaș “Luna Unu” 
vinde piatră andesit pentru drumuri, 

toate sorturile, căi ferate și construcții.

Pentru piatră 
de calitate, 

alege-ne pe noi!

Tel: 0757 023711. 

Email:
popdaniel71@yahoo.com.

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

Expoziţie cu vânzare în holul mare al Casei de
Cultură cu: blănuri naturale, haine de piele,

marochinărie şi încălţăminte. 
Preţuri promoţionale zilnic între 09-21:00, 

până în data de 01.07.2018
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Asociaţia Judeţeană Sportul
Pentru toţi Satu Mare cu
sprijinul Federaţiei Romane

Sportul Pentru toţi, Academia
olimpică Romană, filiala Satu
Mare, direcţia Judeţeană pentru
Sport şi tineret Satu Mare, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Satu Mare,
Primăria şi Consiliul Local Medieşu
Aurit si Liceul tehnologic ,,Ioniţă
G. Andron” Negreşti oaş au organi-
zat în perioada 16-17 iunie 2018 o
minunată competiţie sportivă la care
au participat copii, născuţi în 2005
şi mai mici, de la Şcoala Profesională
,,George Coşbuc,, Medieşu Aurit,
prof.  Adrian    Meszaros ,  Liceul
tehnologic ,,Ioniţă G. Andron,, Ne-
greşti oaş, prof. Ioan Handrău,
Şcoala Gimnazială Remetea Chioa-
rului, prof. Călin Moje, judeţul Ma-
ramureş şi copii din
VeLYAtIN-uCRAINA, prof.
Puka oksana, localitate înfrăţită cu
comuna Medieşu Aurit.

Întrecerile s-au desfăşurat într-
o atmosferă incendiară dar în spiritul
fair –play-ului.Ramurile sportive la
care s-au desfăşurat aceste disputate
întreceri au fost atletism-alergare de
viteză, 30 m, şah, tenis de masă, fete
şi băieţi,  şi fotbal băieţi. La întrece-
rile individuale fiecere lot sportiv a
trimis în concurs cate un reprezen-
tant la fete şi unul la băieţi iar la mi-
nifotbal echipa formată din 5+1. 

În urma disputelor palpi-
tante clasamentul a arătat astfel:
alergare de viteză : fete
Locul I-Iozsiban Antonia- Medieşu
Aurit

Locul II-Contra Christina-Negreşti
oaş
Locul III-Podolei Karina- ucraina
Locul IV-Moje Miruna-Maramureş
alergare de viteză : băieţi
Locul I-Bodea Ruben- Negreşti oaş 
Locul II-Campean darius-Mara-
mureş
Locul III-Pricop Vasile-Medieşu
Aurit
Locul IV-Potrohsh Vlad- ucraina
Şah : fete
Locul I-Comiati  Anamaria- Me-
dieşu Aurit
Locul II-Paizos denisa-Negreşti
oaş
Locul III-Moje Alexia- Maramureş
Locul IV-tsyfra Sofiia- ucraina
Şah : băieţi
Locul I-Iederan tudor- Medieşu
Aurit 
Locul II-Cicio Joshua-Negreşti oaş
Locul III-Marchiş Laviniu-Mara-
mureş
Locul IV-Puka Vladyslav- ucraina
Tenis de masă : fete
Locul I-Iozsiban Andreea- Medieşu
Aurit
Locul II-Contra Christina-Negreşti
oaş
Locul III-Buga Marcela- Maramu-
reş
Locul IV-Pyntya Kamilla-ucraina
Tenis de masă :  băieţi
Locul I-Bodea Ruben- Negreşti oaş 
Locul II-Kysil eduard-ucraina
Locul III-Maxim Marian-Maramu-
reş
Locul IV-Bota Raul- Medieşu Aurit

La fotbal meciurile s-au des-
făşurat sistem turneu 10 cu 10 mi-

nute repriza. La final, clasamentul  a
arătat astfel:
Locul I- Liceul tehnologic ,,Ioniţă
G. Andron” Negreşti oaş
Locul II- Şcoala Profesională ,,Ge-
orge Coşbuc” Medieşu Aurit 
Locul III- Şcoala Gimnazială Reme-
tea Chioarului,
Locul IV-Şcoala Velyatin- ucraina

după efortul exemplar depus
de cei înscrişi în competiţie a urmat
o premiere pe măsură. domnul prof.
Adrian Meszaros, preşedintele
AJSPt Satu Mare, a acordat tuturor
participanţilor tricouri sugestive cu
emblema Sportul Pentru toţi, di-
plome, medalii, cupe, brelocuri, bră-
ţări etc. Au fost premiaţi toţi
membrii delegaţiei sportive din
ucraina şi conducătorii delegaţiilor
din judeţele Maramureş şi Satu
Mare. domnul prof. Alexandru
Contraş, director al Academiei
olimpice Române, filiala Satu Mare,
care s-a implicat în organizarea com-
petiţiei a acordat tuturor participan-
ţilor premii constand în diplome,

medalii, cupe, brelocuri, şepci, tri-
couri.

toate acestea au constituit o
surpriză plăcută pentru participanţi,
conducătorii loturilor şi nu în ulti-
mul rând pentru părinţi.

domnul prof. Adrian Mesza-
ros le mulţumeşte tuturor celor care
s-au implicat în reuşita acestei ac-
ţiuni-domnişoarei Secretar General
al FRSPt Flavia epuran, domnilor
Radu Iancu şi Marian terec, direc-
tor, prof. Ion Ştirbu, Adrian Arde-
lean, director dJSt, Mihai Sabău
Svegla, inspector şcolar, reprezen-
tanţilor localităţii VeLYAtIN,
doamnei prof. PuKA oKSANA.

Mulţumim şi-i felicităm pe toţi
cei care într-un fel sau altul au făcut
ca acţiunea PRIeteNIA NoR-
duLuI să fie  o reuşită nu numai
pentru sportul sătmărean, ci şi pen-
tru RoMÂNIA.

preşedinte ajSpT Satu mare,
prof. adrian meszaros

MIŞCARe ŞI ReCReeRe 

Prietenia Nordului, o acțiune reușită
8 Competițiile au adus împreună copii din Satu Mare, Maramureș și ucraina

Cupa României –faza
județeană
Azi se joacă a doua
semifinală
Crasna Moftinu Mic și Victoria
Carei se întâlnesc azi de la ora
17,30 în a doua semifinală a
Cupei României, faza
județeană. Câștigătoarea
mecilui de azi de pe stadionul
olimpia va întâlni în finala de
sâmbătă Știința Beltiug.  echipa
pregătită de Cosmin Iuhas a tre-
cut după lovituri de departajare
de talna orașu Nou. Partida de
azi va fi arbitrată de o brigadă
din Sălaj. Finala se va juca
sâmbătă, 23 iunie, ora 17:30,
stadion olimpia – “daniel Pro-
dan”... Ştiinţa Beltiug -  Crasna
Moftinu Mic / CSM Victoria
Carei. La concurență cu meciul
de la Mondiale, Coreea de Sud-
Mexic.

euRopa League
FCSB îşi cunoaşte
posibila adversară   
echipa FCSB, vicecampioana Ro-
maniei, a intrat, miercuri, in urna
de la Nyon pentru tragerea la sorti
a meciurilor din turul 2 preliminar
al europa League. FCSB a fost cap
de serie la tragerea la sorti si a evitat
echipele cu greutate care incep
competitia din aceasta faza. Potrivit
tragerii la sorti cei de la FCSB inca
nu-si cunosc deocamdata adversara
pe care o vor intalni, dar au o idee
despre cine ar putea fi. In clar,
FCSB va evolua contra invinga-
toarei dintre Rudar Velenje (Slove-
nia) si echipa care castiga partida
tre Fiori (San Marino) - Bala town
(tara Galilor), dubla programata
in runda preliminara. daca nu se
produce o surpriza, in mod normal
FCSB ar trebui sa intalneasca pe
Rudar Velenje in turul 2 prelimi-
nar. Amanunt deloc de neglijat,
mansa secunda va avea loc la Bu-
curesti, pe 2 august. turul este pro-
gramat pe 26 iulie.

Adversar facil 
pentru Viitorul  
Viitorul a avut noroc la tragerea la
sorti pentru primul tur preliminar
din europa League si va juca im-
potriva unei formatii din Luxem-
burg.
Racing Union (LUX) v Viitorul
(ROU)
Samtredia (Geo) v tobol
Kostanay (KAZ)
Partizani (ALB) v Maribor (SVN)
Neftçi (AZe) v Újpest (HuN)
Budućnost Podgorica (MNe) v
trenčín (SVK)

Șase cazuri de indisciplină
a avut în lucru marți seara Comisia
de disciplină a AJF Satu Mare.  Ar-
bitri înjurați și o strângere de gât a
adversarului par a fi fost momentele
mai delicate ale jocurilor din week-
end din județ.
- La jocul AS Căpleni – Vi-
itorul Lucăceni a fost eliminat
jucătorul Heveli daniel pentru
cumul de cartonaşe galbene. Va fi
suspendat o etapă şi amendat cu 20
de lei.
-          Real Andrid – olimpia
domăneşti. eliminare toth Răzvan
(domăneşti) pentru fault în
postură de ultim apărător. Sus-
pendare o etapă + amendă 45 de lei.
-          Recolta Sanislău – Fortuna
Căpleni. eliminare Secan Sebastian
(Sanislău) pentru folosirea unor cu-

vinte şi gesturi jignitoare la adresa
adversarului. Suspendare două
etape şi amendă 75 de lei.
-          unirea Bercu – ugocea
Porumbeşti. A fost eliminat
jucătorul trela ervin pentru injurii
la adresa arbitrului. Suspendare
două etape + amendă 75 de lei.
-          unirea urziceni – Recolta
dorolţ II. A fost eliminat jucătorul
Pintye Robert (dorolţ II) pentru
folosirea unor cuvinte şi gesturi jig-
nitoare la adresa arbitrului. Sus-
pendare două etape şi amendă 75
de lei.
-          AS CS Cetate Ardud II –
Luceafărul decebal. eliminare Co-
drea Ionel (decebal) pentru ţinerea
de gât a unui adversar când mingea
era în joc. Suspendare două etape şi
amendă 65 de lei.

AJF SAtu MARe
Decizii ale Comisiei de disciplină

În premieră pentru
municipiul Satu Mare, la
sfârșitul săptămânii, la sala LPS
vom avea Campionatul
Național de judo rezervat cate-
goriei de vârstă u13.

Se anunță a fi un eve-
niment deosebit la care deja și-
au anunțat participarea peste
450 de judoka de la cele mai
bune cluburi din țară.

de asemenea, o vom

avea ca oaspete și pe campioana
olimpică Alina dumitru, cea
care e acum antrenoare la CSA
Steaua București.

“Va fi o competiţie
importantă cu aproximativ 450
de sportivi de la 76 de cluburi.
Posibil ca numărul lor să
crească. de la clubul nostru vor
fi șase judoka şi aşteptăm de la
ei să facă o figură frumoasă. Mă
aştept la 2-3 medalii. Va fi

prezentă şi campioana
olimpică Alina dumitru, în
calitate de antrenor la CSA
Steaua. Ne dorim ca evenimen-
tul să reprezinte un succes,
pentru a mai primi şi altele pe
viitor din partea Federaţiei.
Sunt invitaţi la sală toţi iu-
bitorii de judo, va fi o
competiţie interesantă cu cei
mai valoroşi sportivi din ţară”,
ne-a declarat antrenorul Ma-

rian Halas de la CSM Satu
Mare, în cadrul unei conferinţe
care s-a organizat miercuri.

Judeţul Satu Mare va
fi reprezentat de sportivi din
cadrul CSM Satu Mare şi CS
unio Satu Mare. de la CSM
vor lupta pe tatami următorii:
Giulia Paşca (28 kg ), Carina
Paşca (28 kg), Rareş Paşca (30
kg ), dragoş Polgar (32 kg ),
Paul Cîmpan (32 kg ), Adina

Micaş (57 kg ). de menţionat
că în sala de sport vor fi patru
suprafeţe de luptă.

Proba individuală în-
cepe sâmbătă, de la ora 9:00,
iar în funcţie de rezultatele în-
registrate se vor forma echipele
pentru a doua zi de concurs,
care începe de la aceeaşi oră.
Campionatul este organizat de
Federaţia Română de Judo şi
CSM Satu Mare.

Judo

Naționalele U13, în premieră la Satu Mare
8 Competiția va avea loc în weekend la sala LPS



Gazeta de Nord-Vest  11/ Joi, 21 iunie 2018

Portugalia s-a impus cu
emoții în fața  Marocu-
lui, 1-0, grație golului

lui Cristiano Ronaldo. Por-
tughezii au ajuns la 4 puncte în
Grupa B de la CM 2018. După
două etape, marocanii au 0
puncte și nu mai au șanse la
calificare.

Polonia a dezamăgit .
Senegalul s-a impus cu șansă în
fața trupei lui Lewandowski
grație unui autogol stupid și a
unei faze controversate.
Africanii lui Mane speră să
repete isprava generației
2002...Când Senegalul trecea de
grupe după o victorie
răsunătoare în fața campioanei
mondiale de atunci, Franța.

Vedeta polonezilor, ata-
cantul Robert Lewandowski, a
declarat că naționalei sale i-au
lipsit multe lucruri în această
partidă.

„Multe lucruri nu au
decurs aşa cum ne propusesem.
Ne-au lipsit multe. De fapt, i-am
lăsat să înscrie două goluri şi nu
aşa câştigi puncte. A fost dificil
de jucat cu două goluri primite şi

când trebuie să alergi după scor.
Eu cred că nu ne-am asumat un
risc suficient. Am jucat de o
manieră prea prudentă şi Sene-
galul a aşteptat. Dar, mai ales, nu
am fost la înălţimea
potenţialului nostru.

Am făcut multe greşeli
şi, când faci greşeli stupide,
atunci devii nervos. Contra

Columbiei nu va fi simplu. Vom
juca diferit şi mai bine decât cu
Senegal”, a spus Lewandowski.

Cât despre Rusia, țara
gazdă e 99,99% calificată în faza
a doua după succesul, 3-1, cu
Egipt. Greul însă de acum începe
pentru ”zbornaia”... Rusia ar
urma să întâlnească, în optimi,
Portugalia sau Spania!

în această seară avem
derby-ul Argentina-Croația...cu
un așteptat duel Messi-Modric.
Sud-americanii sunt obligați să
scoată un rezultat pozitiv pentru
a spera la ieșirea din grupă... Tot
astăzi, Franța și Peru este de
așteptat să ne ofere o partidă
spectaculoasă... 

Ronaldo mai salvează încă 
o dată Portugalia
8 Derby-ul Croația-Argentina, atracția etapei de azi

Elveţianul Sepp Blatter,
fost preşedinte al FIFA, a sosit
marţi în Rusia și  a asistat la meciul
Portugalia – Maroc, programat
miercuri pe stadionul Lujniki din
Moscova. Elvețianul în vârstă de
82 de ani se va întâlni, de aseme-
nea, cu preşedintele rus Vladimir
Putin.

„Nu sunt aici pentru a
comenta meciurile, sunt aici pen-
tru a mă bucura de Cupa
Mondială”, le-a spus Blatter
ziariştilor care l-au aşteptat în faţa
hotelului moscovit în care a fost
cazat, fără să facă alte declaraţii.

Blatter, constrâns să
demisioneze în momentul în care
FIFA era zguduită din temelii de
un imens scandal de corupţie, a
fost înlocuit la conducerea forului
mondial de fotbal cu compatriotul
său Gianni Infantino.

în ciuda suspendării sale
pe şase ani din toate activităţile
legate de fotbal, în urma faimoasei
afaceri legate de plata
controversată a sumei de 2 mil-
ioane de franci elveţieni către
Michel Platini, fostul preşedinte al
uEFA, Blatter a anunțat în mai
multe rânduri că va răspunde fa-

vorabil invitaţiei lui Vladimir
Putin de a se deplasa în Rusia pen-
tru Cupa Mondială.

Purtătorul de cuvânt al
fostului preşedinte al FIFA,
Thomas Renggi, a declarat că Blat-

ter se va întâlni cu preşedintele rus.
Sepp Blatter urmează să asiste, ul-
terior, la partida dintre Costa Rica
şi Brazilia, care va avea loc vineri la
Sankt Petersburg, înainte de a se
întoarce în Elveţia.

SEPP BLATTER A SOSIT îN RuSIA, LA INVITAțIA PREȘEDINTELuI PuTIN:
„Nu sunt aici pentru a comenta meciurile, sunt aici pentru
a mă bucura de Cupa Mondială!”

De când a înce-
put Mondialul
din Rusia îmi tot
sună-n cap versurile lui Topâr-
ceanu din ”Vara la țară”... Puse
pe muzică de Mircea Baniciu...
Parcă-l și aud de la Zilele
Orașului pe Baniciu...

”Lumea-njură
Pe agentul sanitar
Șî-l întreabă fără noimă:
Ce-ai cu noi, mă?
Pentru ce să dăm cu var?…”

Ei chiar așa, VAR-ul ăsta e ve-
detă și până ieri, la meciul Por-
tugaliei cu Marocul nici n-ai
avut ce-i reproșa. Nici lui, nici
fluierașilor... Numai că și siste-

mul ăsta pare că dă semne de
oboseală. Sau poate oamenii
care-l conduc. Căci astfel nu-
mi explic cum mama sărăciei a
reușit americanul de la centru,
Mark Geiger, să fluiere parcă
după două regulamente fără să
fie deranjat de ”văruiți”! Ca să
dau numai un exemplu... A
fost împingerea în careul Por-
tugaliei la care marocanii au
cerut degeaba penalty, iar peste
2 minute același gen de fază la
marginea careului marocan cu
centralul fluierând pentru lusi-
tani... Și e numai un exemplu...
Degeaba Benatia a cerut
explicații... centralul parcă-i
citea din Topârceanu...”Pentru
ce să dăm cu VAR!”. Și uite așa
Marocul pleacă acasă deși, sin-
cer, nici n-a jucat rău în pri-
mele două meciuri.

Senegal a dat lovi-
tura. Africanii au bătut Polo-
nia și sunt vedetele zilei... Nu

doar jucătorii cât și suporterii
lor. Care după spectacolul co-
lorat din tribună ne-au dat și
un exemplu de urmat... La fel
ca japonezii s-au apucat după
meci să facă ordine și curățenie
în tribune... Au lăsat lună și
bec... Tare aș vrea să văd și eu
suporteri de pe la noi venind
cu mătura la meci. Iar la final
să-și măture cojile de semințe
lăsate prin tribune.  

“ Mondialu’ ”
din fața tele-
vizorului...

PRoGRAM

Grupa C

21 iunie, ora 18:00 Franța – Peru 
21 iunie, ora 15:00 Danemarca – Australia 

Grupa D

21 iunie, ora 21:00 Argentina – Croația 
22 iunie, ora 18:00 Nigeria – Islanda 

Grupa E

22 iunie, ora 15:00 Brazilia – Costa Rica 
22 iunie, ora 21:00 Serbia – Elveția 

Toate meciurile sunt transmise de TVR.

Grupa A

Rusia – Egipt (Sankt Pe-
tersburg) 3-1 (Fathi – au-
togol ’47, Cheryshev ’59,
Dzyuba ’62 / Salah ’73 –
11 m) 
Uruguay – Arabia
Saudită 1-0

Grupa B
Portugalia – Maroc

(Moscova, Lujniki) 1-0
(Ronaldo ‘4)

Iran – Spania (Kazan) s-a
jucat aseara, dupa
inchiderea editiei.
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OFERTE DE SERVICIU 

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Te-
lefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriș, moloz,
pământ pentru grădină și gazon,
lemne pentru foc, mutări mobi-
lier, orice, la cererea clientului. Se-
riozitate și punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pa-
mant, moloz, etc. ieftin.
Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel.
0723.68.25.10
l Transport persoane/colete
Austria, Germania, Belgia,
Olanda. Telefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI
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.

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartament 3 camere,
et. III, Carei MV I. 0743341814.
l Vand apartamen in asociatie
cu 3 familii, etaj, I, 80 mp.
0745.330.184 sau 0740.634.814

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.
Telefon 0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand bascula Ford Transit
neinmatriculat, motociclete si
ATV Honda. 0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere,
et. III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413

CHIRII

l Dau in chirie spatiu comercial,
str.Careiului, 40mp. Tel 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 casă pe strada Retezatu-
lui 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 fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

Omnia Plast cauta pentru
NOUA FABRICA din Satu
Mare(intrare Lazuri): operatori
productie, CTC, gestionar, sef
echipa, automatisti, operator
logistica, secretara, resurse
umane, stivitoristi. Beneficii:
salariu motivant, tihete de masa si
bonusuri in functie de perfor-
manta. Posibilitatea de a avansa!
CV-urile se pot trimite la adresa
de e-mail: angajari.sm@om-
niaplast.ro, tel. 0758.833.766/
0753.570.314

Angajăm munci-
tori calificaţi şi
necalificaţi în

construcţii civile
(structură, finisaje)

în Sibiu. 

Oferim cazare şi
salariu atractiv. 

Tel: 0746087037,
0746087038.

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

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

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

Vindem teren extravilan 15.000
mp, in SM, Strada Botizului.
0737 855 528.

CARDIOLOGIE 
Dr. Banut Dan 

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

Angajez şofer
dumper 

(basculanta), 
excavatorist.

Tel.0728.838.888

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare
SPRL Filiala Satu Mare vinde global la licitaţie publică

următoarele bunuri:
Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata
construita de 80 mp iar cea desfasurata de 160 mp, iar suprafata
utila este de circa 138,70 mp), depozit de tip P (suprafata cons-
truita egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa
110,50 mp), teren intravilan (1772 mp) situate in Viile Satu Mare,
str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare si stoc de marfa (materiale
de constuctii si bunuri gospodaresti) la pretul total de 224.606,76
lei. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul li-
chidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et.
2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 12.06.2018, ora 11:00. In si-
tuatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din
12.06.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zi-
lele de 19.06.2018, 26.06.2018 si 03.07.2018, la acelasi pret.

Ofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar sau
transmise acestuia prin fax (0361.428.128) / email
(redresaresm@yahoo.com) cu cel putin 3 zile anterior sedintelor
de vanzare mentionate mai sus.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un
avans de 10% din valoarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59.

OFERTE DE SERVICIU 

l Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 7 - Asistenţă tehnică,
Beneficiar AT: Unitatea de Control de Prim Nivel” Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Oradea pentru granița România – Ungaria (BRECO) anunță scoaterea
la concurs a următoarelor posturi: Expert - cu atribuții în controlul de prim nivel al proiec-
telor – pentru sediul din Oradea și biroul județean BRECO din Satu Mare. Dosarul tre-
buie să cuprindă următoarele documente: - scrisoare de intenție, în care să menționați
biroul pentru care vă înscrieți la concurs (sediul central Oradea sau biroul județean din
Satu Mare); - curriculum vitae. Concursul constă în susţinerea a două probe: examen scris
şi interviu. Dosarele se vor depune prin e-mail, la adresa office@brecoradea.ro, până cel
târziu în data de 22.06.2018, orele 16:00. Rezultatele privitoare la etapa de selecţie a do-
sarelor depuse de către candidați, precum și data la care se va organiza examenul scris, vor
fi comunicate, în timp util, prin e-mail candidaților admiși. Mai multe informații accesați:
http://www.brecoradea.ro sau http://interreg-rohu.eu/ro/oportunitati-de-angajare/

l Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea
pe durată determinată a unui post de îngrijitoare curățenie la Secția I Satu Mare.La
concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și
condițiile specifice prevăzute în anunțul de concurs publicat pe site-ul spitalului, ,
la secțiunea ”Anunțuri” sau la sediul unității. Concursul se va desfășura în
perioada 05.07.2018 - 10.07.2018 la sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Satu
Mare, str.Ialomiței, nr.9. Probele concursului sunt:  proba scrisă – în data de
05.07.2018 ora 10:00 și interviul – în data de 10.07.2018 ora 10:00.Dosarele de
înscriere se depun până la data de 28.06.2018 ora 14:00 la Biroul RUNOS al uni-
tăţii, iar bibliografia de concurs și informaţii suplimentare se pot obţine de la secre-
tarul comisiei de concurs la nr. de telefon 0261730913, interior 102. 
l Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea
pe durată nedeterminată a postului de Șef birou la Biroul Aprovizionare-Achiziții
Publice.La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile gen-
erale și condițiile specifice prevăzute în anunțul de concurs publicat pe site-ul spi-
talului, , la secțiunea ”Anunțuri” sau la sediul unității. Concursul se va desfășura în
perioada 19.07.2018 - 24.07.2018 la sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Satu
Mare, str.Ialomiței, nr.9. Probele concursului sunt:  proba scrisă – în data de
19.07.2018 ora 10:00 și interviul – în data de 24.07.2018 ora 10:00.Dosarele de
înscriere se depun până la data de 05.07.2018 ora 14:00 la Biroul RUNOS al uni-
tăţii, iar bibliografia de concurs și informaţii suplimentare se pot obţine de la secre-
tarul comisiei de concurs la nr. de telefon 0261730913, interior 102. 
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Bunurile imobile scoase la licitatie
de catre societatea noastra pot fi inchiriate pana
la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă
cu spaţii de depozitare şi de producţie, situată
în localitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, jude-
ţul Satu Mare 812.446 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul
aferent, situată în localitatea Moftinu Mic,
strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la
171.632 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in
parcul industial Vetis, Hala 4: 2661 mp si Hala
5: 2638 mp, la pretul de 478,413 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea
loc in fiecare zi de vineri, 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 van-
zare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu
Mare , str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu
Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE
MAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea De-
cebal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul
Satu Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta
Blonda f.n. nr. top. 120/1 la suma de 31.770 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200
m, la pretul de 23.387 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de
3.359 mp, la pretul de 55.450 lei.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in
localitatea Tureni, utilitati apa,  curent, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pre-
tul de 184.950 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în
cartea funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral
5262 la pretul de 42.520 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport. Lista bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-
tiunea Licitatii si vanzari bunuri.

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

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

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

SC HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele  4.405 lei
Masina de mixat vopsele  2.456 lei
Casa de marcat                     432 lei
Autoturism espero             1.465lei
Mobilier 640 lei
Mobilier 46 lei

SC COSTELLO STYLE SRL
Stoc de marfa ce consta in costume
barbati/dama
Sacouri, scurte, pantaloni, paltoane. la 1.000 lei.

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

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
autospeciala cisterna 6.000
dacia 1305 300

pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 
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
transport

SC DORIS NET SRL
Autobasculanta Volvo FM 480 la 93.620 ron.
Autoutilitara Man TGA 41390 la 142.081 ron.
Autoutilitara Man TGA 41410 la 116.912 ron.

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

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 3
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
50.540 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 lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC
ERGOLEMN S.A ora 08:00,  S.C. AGRO-
MEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL
ora 10:00, SC C&V LOREMAR SRL
10:30, SC MANITA GUINEEA SRL
11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC AG
DUPLEX SRL 12:00, SC DOMARIS
COM SRL 12.30, SC PANATEK SRL ora
13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC
ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00.

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

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei NORD STERN BEVERAGE INDUS-
TRIES SRL, numit prin Sentinţa civilă nr.
7/2017/F din data de 11.01.2017 pronunţată
de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a Ci-
vilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare
prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică
- industrial - comercială situată în loc. Livada ,
Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platform betonată
25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 6.313.673 ron, si teren extravilan ara-
bil situat în livada cu suprafata totala de 20.700
mp, avand cf: (parcela 1: Cf: 100424 Livada,
top 184/163, suprafata de 8800 mp si parcela
2: Cf: 100432 Livada, top: 172/1) la pretul de
48.090 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de
vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. C-tin
Brancoveanu, nr.3/A. Depunerea docu-
mentelor necesare participării la licitatie si
dovada depunerii cauțiunii de 10% din valoarea
imobilului, se va face cel târziu până în ziua di-
naintea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la van-
zare bunurile debitoarei SC Pelcz Trans SRL,
ce consta in Autotractor marca Volvo 3 bucati,
Semiremorca Krone , 1 bucata,  la pretul de
12.300 ron TVA INCLUS.

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC VIRAG TREND ARUHAZ 2013
SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pro-
nunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II-
a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul  nr.1972/83/2016, scoate la vanzare
bunurile falitei ce consta in camere frigorifice,
mobilier comercial si stocuri de marfa (orna-
mente florale) la pretul de 8.208 Euro.

Pentru informaţii suplimentare
cei interesaţi se pot adresa lichidatorului judi-
ciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Constan-
tin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr.
de telefon 0749212108, 0361 809 462; sau
email office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus 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

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 ju-
diciar, 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. 

SC UNIO SA 
Bulevardul Lucian Blaga 35, Satu Mare

Angajează

Sudori
Prelucrare prin așchiere

Vopsitori
Absolvenți de liceu si scoli profesionale

pentru calificare si recalificare.

Telefon 0741249882.



Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

Case:
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de
2.500 mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94
– 24.000 euro 

Apartamente:
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, 2.407 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier
Prietenia, jud. Satu Mare, proprietatea SC
C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 89.620,00 euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G
Asset Arhitecture SRL, drum pavat -
3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G
Asset Arhitecture SRL, drum pavat -
3.105,00 euro + TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp,
situat în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G
Asset Arhitecture SR, cale de acces -
1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in 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
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun.
Satu Mare str. Amațului“. Proprietatea este
de tipul teren arabil extravilan - categoria de
folosință arabil. 8.775 euro
Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun.
Satu Mare str. Amațului“. Proprietatea este
de tipul teren arabil extravilan - categoria de
folosință arabil.–16.673 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, de-
pozite, silozuri, sală de muls, vestiare per-
sonal, birouri, grupuri sanitare având
suprafața construită de 2.463 de mp și
suprafața utilă de 1.905 mp +  teren intrav-
ilan în suprafață de 5.800 mp - 324.654
euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din
sediu social, atelier mecanic, atelier de deb-
itat bușteni, depozit material lemnos, de-
pozit produse finite, vestiar, grup social,
atelier finisaje, hală montaj, sală de mașini,
atelier debitare, copr administrativ  în
suprafață utilă de 3.268,80 mp + teren in-
travilan 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
productie si depozitare, in suprafata utila de
512 mp + teren aferent de 772 mp dintr-un
total de 1.150 mp – 135.660 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal
F.N., jud. Satu Mare, compusa din grajd de
animale, SU 1.400mp, constructie cu desti-
natie administrativa, productiva si depozi-
tare 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 bi-
rouri, 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 pre-
lucrare plante medicinale, 463,89 mp +
teren 8.011 mp ( proprietatea Statului
Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula,
str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 47.810 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta
de serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei,
nr. 133– 47.810 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 comercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala,
nr. 187 – 9.450 euro
“MAGAZIN, CHIOȘC“, cu destinaţie

comercială situată în municipiul Carei, str.
Ioan Slavici, jud. Satu Mare, clădire, spațiu
comercial cu suprafața construită Sc= 28
mp și suprafața utilă Su =25 mp, clădirea
este edificată pe un teren care aparține altui
proprietar, proprietatea nu este întăbulată.
– 1.862 euro

“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie
comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu
comercial cu suprafața construită Sc= 128
mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 3.863 mp care
aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145
Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș,
jud. Satu Mare. – 8.493 euro
“MAGAZIN MIXT și teren intravilan“,

cu destinaţie comercială situată în loc. Ady
Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare,
clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 125 mp și suprafața utilă Su
=104 mp, clădirea este edificată pe un teren
de 1.115 mp, care aparține aceluiași propri-
etar, proprietatea teren și clădire este
întăbulată în extrasul de carte funciară 256
Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady Endre, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare. – 10.412 euro

“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie
comercială situată în loc. Ghenci, nr. 43, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu
comercial cu suprafața construită Sc= 292
mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 446 mp care
aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 11
Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna
Căuaș, jud. Satu Mare. – 10.403 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
urmează să se supună reglementărilor le-
gale în vigoare la data perfectării
tranzacției, cumpătorul urmând să su-
porte obligațiile care îi revin din acest
punct de vedere.

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa 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 pro-
prie 3.400kg – 1.444 euro + TVA

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

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabri-
catie, 1995 – 1.645 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI,
caroseria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an
fabricație 1998, nr. identificare
VF1C0660518461551, 4 locuri, cilindree
1149 cmc, putere max. 43 kw, benzină,
tracțiune față, culoare albastru, având o stare
nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârie-
turi ,rugină și lovituri, tapițerie scaun șofer
ruptă, bord dezmembrat, stop spate stânga
spart, personalizată autocolant/vopsea. –
1.018 lei + TVA.

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație
2008, capacitatea 3 mc – 15.353 euro +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) propri-
etatea Spencer SRL – 3.654 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabri-
carea mobilierului , mobilier, diverse ),
proprietatea Wimob SA - 64.908 lei +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) pro-
prietatea Ioana Nico Service 90 SRL-D
– 12.591 lei + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) propri-
etatea Vero SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine )
proprietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC,
auto ) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto )
proprietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Domik & Sebastian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star
Vest Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea
Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) propri-
etatea Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje construc-
tii, schele, etc ) proprietatea Aveco SRL
Negresti 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) propri-
etatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, acce-
sorii auto, stoc de marfă format din ma-
terial de construcții ) proprietatea Com
Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa
) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatato-
rie, obiecte de inventar )
proprietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croito-
rie ) proprietatea Radu Bemcom Impex
SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse,
auto, echipamente ) proprietatea Vindex
Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje 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 )
proprietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje
constructii ) proprietatea Termo Con-
struct 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

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,
înregistrată în registrul formelor de organizare sub
numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail office@admininsolv.ro, web www.adminin-
solv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu

Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichi-
dator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in ban-
kruptcy, 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 Con-
titech, curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in
bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de
21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu,
banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 117.944 lei.
SC  DOMENIUL PUBLIC SATU MARE  SRL, societate  în faliment, in
bankruptcy, en faillite, bunuri mobile, dispozitiv de blocare parcare cu o valoare
de piață de 2.430 lei.
BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite ,stoc
de marfă (mașini de cusut ) în  valoare de 5.330,00 lei

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Condițiile de participare, regulamentul de vânzare va fi achiziționat de la
lichidatorul judiciar.  
SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT valoarea
de piată 170.609 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 29.06.2018, ora 13:00   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 29.06.2018, ora 12:00   la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu
Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (dea-
supra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica,
termopane, Pret 57.000 euro .
SC MARCOT VEGETAL   SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement
- terenului intravilan, proprietate imobiliară cu o suprafață de 6898 mp, cu
construcții ”ciupercărie” având număr cadastral 100530, comuna Rătești, str.
Principală nr. 57/A, nr. cadasral 100530-C1, în suprafață de 626,20 mp, jud. Satu
Mare. Preț 400.000 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 29.06.2018, ora 11:00   la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu
Mare.
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pen-
tru toate societățile comerciale, indiferent de natura
capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice
titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.Con-
form prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de
risc la securitatea fizică are  rolul de a identifica
vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de
expunere la producerea unor incidente de securitate fi-
zică. Totodată, ea trebuie să găsească și soluții în
menținerea siguranței.
ATENTIE
Autorități publice,societăți comerciale cu capital pri-
vat,unității de cult.Executam în regim de urgenta Anal-
iza de risc la securitatea fizică pentru:
-Unitati de invatamint (universitatii, licee, scoli  gim-
naziale, grădinițe) unitati de cult (case parohiale bis-
ericii) 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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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Ar fi perfect daca ti-ai putea permite azi
o escapada undeva intr-un decor
romantic, de exemplu la mare sau in
preajma unui lac, deoarece de acolo iti
extragi azi energia pozitiva: din
combinatia ideala de elemente naturale
(apa, aer, soare) si locuri noi de vizitat.

TAUR(21 aprilie – 21 mai)
Nu judeca lucrurile doar pentru ca nu se
petrec asa cum ai fi dorit tu, pentru ca
socoteala ta nu e neaparat cea mai buna.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Starea ta depinde mult de starea vremii,
esti meteodependent asadar, pentru ca te
vei simti exact asa cum e cerul.

RAC(22 iunie – 22 iulie)
Arunca o privire inapoi, in trecut, pentru
ca acolo se afla un eveniment de care esti
inca foarte atasat emotional si care mai are
efecte si astazi. 

LEU(23 iulie – 22 august)
O problema de sanatate iti cam strica
planurile de azi. In loc sa te concentrezi
la ce aveai de facut, umbli prin farmacii,
pe la medici, sau esti consemnat la
domiciliu, ceea ce devine frustrant
pentru tine, in cazul in care aveai un
program arhiincarcat.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Cele mai aprinse discutii vor avea loc in
familie, pentru ca parintii au mereu ceva
de comentat pe seama faptelor copiilor
lor.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Poate te simti un pic intimidat de cel din
fata ta, desi nu ai avea motive. Sunteti
absolut la fel, vorbiti de la acelasi nivel, deci
timiditatea aceasta nu trebuie sa iasa la
iveala. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Daca tu nu ai solutii la situatia care te
framanta, priveste cu detasare in jur,
pentru ca solutiile pot aparea de oriunde.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Schimbarile pot veni ca tavalugul in viata
ta, dar nu te poti opune lor! Sunt
transformari pe care, vrei nu vrei, tot
trebuie sa le accepti, chiar daca pe
moment par complicate.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai o idee care merita pusa imediat in
aplicare, n-o mai amana! Roadele
schimbarii pe care esti pe cale sa o faci
acum vor fi mai grozave decat ai putea
crede, totul e sa faci pasul cu deplina
siguranta, incredere si motivat de
gandire pozitiva.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu sta sa analizezi o situatie negativa pe
toate partile, pentru ca vei gasi din ce in
ce mai multe motive de suparare si
iritare. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Unul din rolurile pe care ti le-ai
asumat tu in aceasta viata e sa
relationezi in cel mai armonios mod
cu putinta si asta vei face si azi,
pentru ca te apropii de oameni cu
un talent deosebit. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Calatorie
lui Stevie ep2
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Film doc.Marile
Orase 5,6
13:00 – Film doc. Vacanta
de vis ep 3
13:30 – Film doc. Am gresit
14:00 – Calea adevar si viata
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Glasul Bisericii (r)
17:00 –Avocat 
18:00 –Ora adevarului 

19:30 – Box Office
20:00 – Music News
20:45 – La izvor de cânt şi
dor
22:00 – Puterea exemplului 
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – La izvor de cânt şi
dor (R)
03:00 – Muzică şi voie bună
(reluare )
05:00 – Incursiune în cotid-
ian (reluare )
06:00 – Avocat TV 
(reluare)

Recomandare

21: 30 - Omu' de la Zoo
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  21:30 Omu' de la Zoo 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 Exatlon 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 Teleshopping

07:45 AP
Singură pe lume
(R) 09:00 AP
Pasiune și putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine
(R) 11:30 AP Petale de
singurătate (R) 12:30 Teleshop-
ping 13:00 AP Pretul dragostei
(R) 15:00  P Îngeri păzitori 16:00
AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-
siune 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 ororilor   22:50 15
Când se rupe craca  00:35 12
Afacerea Est   02:00 12 Toți oa-
menii regelui    04:05 12  Meda
04:25  18 Hostel - Căminul oro-
rilor 

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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Antonio Banderas nu s-a prezentat 
la Evaluarea Națională, în schimb
“perlele” elevilor au fost nelipsite

Absolvenții clasei a 8-a au
susținut deja primele două probe, la
Limba și Literatura Română, re-
spectiv Matematică, din cadrul
Evaluării Naționale, urmând ca pe
data de 23 iunie să primească rezul-
tatele finale ale examenului. Elevii
au avut la examenul scris de la limba
română două subiecte. La primul au
primit câteva cerințe pe baza unui
text epic, iar la al doilea, pe lângă
cerințele legate de un text jurnalistic,
au avut de redactat o narațiune care
să conțină o întâmplare petrecută
într-o cetate. Deși nu s-au confrun-
tat cu cerințe de dificultate ridicată,
nici în acest an nu au lipsit perlele.
“Textul nu are idei secundare. Toate
sunt super principale şi îmi e jenă să
aleg.”
“Oamenii s-au gândit să facă pe
morţii sau să se caţere într-un copac,
pentru că nu puteau să le facă pe
amândouă.”
”Sensul cuvântului crengi e
boscheţi.”
”Nu am fost într-o cetate, dar voi
povesti o întâmplare dintr-o
staţiune all inclusive, adică tot inclu-
siv.”
”Copiii au zis că mai bine să dea ur-
sului mâncarea, decât să îi dea
trupurile lor. Din păcate, aveau

numai două patee, iar urşii mănâncă
mult.”
”Eu am fost la bunici în cetatea din
Game of Thrones. Bunicii mei erau
regele şi regina şi aveau un copil care
se căsătorea cu o actriţă.”

De pe site-ul
evaluare.edu.ro aflăm că elevul
Lakatos Antonio Banderas nu s-a
prezentat la examen, însă suntem
curioși ce o fi făcut Dulany Bruce
Willis.

Satu Mare este oficial 
în cartea Recordurilor
8 Sătmărenii au realizat cel mai lung panou format din capace 
de PET-uri din România

Județul Satu Mare a intrat
oficial în Cartea Recordu-
rilor după ce s-a reușit rea-

lizarea celui mai lung panou de
PET-uri la nivel național.
Județul va primi oficial
distincția în cadrul unui
moment festiv ce va avea loc
săptămâna viitoare. 

Anunțul despre Cartea
Recordurilor a fost făcut ieri, în
cadrul ședinței de Colegiu
Prefectural, de către directorul
Agenției pentru Protecția
Mediului (APM) Satu Mare,
Elisabeta Bekessy. Aceasta a
adăugat că festivitatea de
premiere va avea loc săptămâna
viitoare la Casa Meșteșugarilor.

Mega-panoul, format
din alte 48 de panouri cu imag-
ini din povești populare formate
din capace de PET-uri, a fost re-
alizat de copiii a peste 90 de
instituții de învățământ din
județ și are o lungime de 123 de
metri. Cu acest mega-panou
uriaș, județul Satu Mare s-a în-

scris în cursa pentru Cartea
Recordurilor. Acest panou a fost
realizat în cadrul programului de
educație ecologică ”Milioane de
capace – milioane de zâmbete”,
lansat în urmă cu circa 6 luni de
APM Satu Mare și prezentat pe
stadionul Olimpia-Daniel Pro-
dan în data de 9 iunie, de Ziua
Mondială a Mediului. 

Potrivit directorului
Agenţiei pentru Protecţia Medi-

ului Satu Mare, Elisabeta
Bekessy, principalul organizator
al acţiunii “Milioane de capace,
milioane de zâmbete”, mega-
panoul de Cartea Recordurilor
este compus din 2.127.540
bucăţi de capace de PET-uri, care
cântăresc 4,5 tone. Pentru re-
alizarea acestui mega-panou s-a
reușit mobilizarea a peste 20.000
de elevi, preşcolari, împreună cu
ei părinţii, prietenii, apropiați. 

floRin DuRa

RECORD. Panoul lung de peste 123 de metri a fost omologat
de Cartea Recordurilor

Vara aceasta ne distrăm la ștrand!
8Nord Vest Termal Park are și în acest an surprize plăcute pentru sătmăreni

Nord Vest Termal Park
are și în acest an
surprize plăcute

pentru sătmărenii dornici de
relaxare. Administratorul
ștrandului, Raluca Țânțaș, a
făcut unele precizări în ceea ce
privește noutățile și prețurile
ce vor fi practicate aici în acest
sezon estival.

”În acest sezon estival,
prețul este de 25 de lei adulți,
respectiv 15 lei pensionari-
copii între 4 și 14 ani, până la 4
ani este gratuit. Pensionarii să
aibă întotdeauna cel puțin o
copie după cuponul de pensie și
după buletin, altfel nu primesc
reducerea.

După ora 17.00 este
Happy Hour, până la ora 20.30.
Asta înseamnă o reducere la tar-

ifele de intrare. Astfel, adulții,
care plătesc 25 de lei, după
17.00 vor plăti 15 lei, iar cei
care achită 15 lei, după 17.00
vor plăti doar 10 lei”, a explicat
Raluca Țânțaș.

Programul este la fel ca
în fiecare an: luni, între orele
12.00 și 20.30. De marți până
duminică între orele 9.00 și
20.30. Brățara este valabilă pen-
tru o singură intrare.

Raluca Jofi

SURPRIZE.  După ora 17.00,  prețul de intrare se reduce considerabil

Patrula de ordine și
siguranță publică din cadrul
Poliției municipiului Satu Mare a
identificat ieri noapte, în jurul orei
1.30,  pe raza municipiului, doi
tineri având un comportament
suspect. Procedând la identificarea
acestora, polițiștii au stabilit că

unul dintre aceştia este în vârstă de
23 de ani iar celălalt de 19 ani,
ambii din județul Satu Mare.

În urma efectuării unui
control, asupra tânărului de 23 de
ani, polițiștii au găsit cantitatea de
5 grame de substanță de culoare
verde-oliv, pe care au ridicat-o în

vederea confiscării. În cauză s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracțiunii de trafic,
punerea în vânzare, cumpărare
sau deținerea unor substanțe in-
terzise, fiind preluat de
D.I.I.C.O.T. în vederea
continuării cercetărilor.

Doi drogangii prinși la Satu Mare
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