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Vinuri sătmărene şi concerte
de excepție în week-end

Tăriceanu anunţă norme mai
stricte pentru accesul în Parlament
şi reguli noi pentru jurnalişti
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cotidianul sătmărenilor

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

11 ierarhi, prezenți la înscăunarea
lui Timotei Bel ca episcop
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Beckham visează la o finală  
Anglia – Argentina

A d m i n i s t r a ţ i a
Naţională de Meteorologie
(ANM) a emis, ieri, o
atenţionare Cod galben de ploi
şi furtuni, valabilă în 31 de
judeţe, pe durata zilei de vineri,
precum şi o informare meteo
privind perioade scurte de timp
cu instabilitate atmosferică
accentuată în restul teritoriului.

Potrivit meteo-
rologilor, pe 22 iunie, între orele
6:00 - 23:00, vor fi averse
torenţiale, vijelii, descărcări elec-
trice şi izolat grindină, la în-
ceput în Banat, Crişana şi
Maramureş, apoi în Transilva-
nia, Oltenia, cea mai mare parte

a Moldovei şi în nordul Munte-
niei.

În intervale scurte de
timp sau prin cumulare se vor
înregistra cantităţi de apă ce vor
depăşi frecvent 20 - 25 l/mp şi
pe arii restrânse 40 - 50 l/mp.

Cod galben de ploi şi furtuni
în 31 de judeţe

pag. 5

Înfrățirea cu
județul Ostal-

bkreis, parafată
la Satu Mare
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 22 iunie 2018
ziua 173  a anului

Soarele răsare la 5 și 25 minute,
apune la 20 și 29 minute.

1942 - Al doilea război mon-
dial: Germania începe
Operațiunea Fall Blau,
reprezentând atacul Grupului
de Armate Sud asupra sudului
URSS.

Prietenul sigur îl recunoști în
împrejurări nesigure.

(Cicero)

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. Ier. Grigorie
Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti;
Sf. Sfinţit Mc. Eusebie;  (Dezle-
gare la peşte)
Greco- catolic  - Sf. ep. m. Eu-
sebiu; Sf. Paulin de Nola.
Romano - catolic  - Ss. Paulin
de Nola, ep.; Ioan Fisher, ep. şi
Thomas Morus, m.; Niceta de
Remesiana, ep.
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În zilele noastre de-
mocratice asistăm la o ten-
sionare a vieţii politice,
sociale şi psihice. De pe chi-
pul multor români rămaşi
acasă au dispărut zâmbetul şi
optimismul. Nu analizez si-
tuaţia celor care sunt
„imuni” la astfel de tensiuni!
Inechitatea, apartenenţa po-
litică, lipsa de profesiona-
lism, mediocritatea, violenţa
verbală, grija zilei de mâine,
lipsa unui loc de muncă, labi-
litatea perspectivei stabilită-
ţii economice, disputele
politice sterile, arestarea
unor demnitari, ipoteticul
război, scăderea consumului
– iată doar câteva elemente

care induc o stare de ten-
siune socială şi psihică în so-
cietatea noastră democratică.
„Lupta pentru supravieţuire”
este crâncenă şi nu ţine
seama întotdeauna de valo-
rile morale, profesionale sau
personalitatea individului
din societate.

Dacă vorbim de o
tensionare a vieţii sociale
putem observa faptul că
nouă ni se „proiectează”, prin
intermediul tuturor mijloa-
celor posibile, imaginea de-
formată a unor realităţi
regizate special pentru a ne
induce în eroare. Este din ce
în ce mai des uzitată expre-
sia: „La noi ca la nimenea!”.
Politicienii se luptă în are-
nele Puterii. Noi ne uităm la
televizor neputincioşi, „cu
ochii cât cepele”, până noap-
tea târziu. Ascultăm cuvin-
tele rostite „valvârtej” de
gura unor „păcătoşi”, care
„bat apa-n piuă”. Avem ne-
voie de amendamente şi legi
noi, care să-i susţină mai efi-
cient pe întreprinzătorii par-
ticulari. Nu să-i băgăm în
puşcării! Aproape în toate
locurile publice auzim co-
mentariile vehemente ale
„supuşilor din popor”, pe
care nu le prea bagă nimeni

în seamă. Efectele tensiuni-
lor de la „capul peştelui” se
răsfrâng asupra: familiei, co-
legilor de muncă, tinerilor şi
copiilor noştri. La toate aces-
tea se adaugă mesajele inde-
cente, instabilitatea
familială, filmele pline de
violenţă şi multe alte „ingre-
diente”. Mult dorita Liber-
tate, fără limite creştine, ni le
oferă zilnic cu nonşalanţă şi
cu multă, multă generozitate.  

Tensiunea vieţii psi-
hice atinge limitele disperării
în anumite siutaţii, ca o con-
secinţă a vieţii contradicto-
rie. Tinerii sunt derutaţi şi
descurajaţi pentru că nu au
perspectiva unui „loc de
muncă sigur şi bine plătit”.
Măcar cât reprezintă „coşul
zilnic”!. Tensiunea în familie
creşte în momentul în care
tinerilor li se solicită, înainte
de angajare, să aibă expe-
rienţă într-un domeniu sau
altul. De unde experienţă,
dacă tânărul abia a terminat
facultatea!? Mulţi dintre ei
nu pot să-şi întemeieze o fa-
milie pentru că starea lor ma-
terială este precară. În
interiorul lor „domneşte”
lupta dilemelor. Nu-şi găsesc
locul în societate. Alţii se
pierd pe calea deznădejdii:

presărată cu alcool, droguri
şi fapte reprobabile. Lumea
lor interioară nu este conec-
tată la interesele celor, care
nu vor să mai ştie de ei, de
problemele lor cotidiene, de
nevoia de a se simţi impor-
tanţi şi utili în societate. Ti-
nerii, care au o susţinere din
partea părinţilor, mai răz-
besc în viaţă. Într-un final,
doresc şi ei să se realizeze în
mod independent, din punct
de vedere profesional.

Invidia şi frustrarea
domină de multe ori psihicul
unor semeni de-ai noştri,
pentru că nu ştiu care sunt
modalităţile de a ajunge la
performanţă într-un dome-
niu sau altul al muncii lor. A
nu şti e mai greu decât a
munci! Nimeni nu le spune,
nu le explică şi de-aici se
naşte o teamă interioară, care
duce la declanşarea violenţei
în relaţiile interpersonale şi
neîncrederea în sine. Suspi-
ciunea este prezentă în multe
situaţii de viaţă. Orgoliul de-
vine un „judecător nemilos”,
care terorizează minţile ti-
nere. Amintiţi-vă! Nu e om
fără de păcat, în lumea asta
de lut şi cenuşă, chiar dacă
voi şedeţi ca nişte „justiţiari”
pe tronuri de ceară!

DUMITRU ţIMERMAN

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la
ora 18:00, şi fii parte din
viața Sătmarului.  O emisi-
une în care şi tu poți partic-
ipa alături de invitații noștri
la dezbaterea celor  mai im-
portante subiecte ale zilei.
Realizator: Victor Constan-
tinovici.

INCURSIUNE 
îN COTIDIAN
În această seară, de la ora
20.45, vă invităm să urmăriţi
recitalul la pian susţinut de
G R AŢ I A N - N I C O L A E
ŢIMERMAN, absolvent de
clasa a VIII-a, care a avut loc
recent în sala de spectacole
JEAN MONNET a Liceului

de arte AUREL POPP din
Satu Mare. Prezentatoare:
prof. de pian Angela Kus-
nyer.

DUMINICĂ
VIAţA LA ţARĂ 
Ziua cămăşii ucrainene
LIUBA HORVAT -
preşedintele Uniunii
Ucrainenilor din România -
Filiala Satu Mare- ne-a
furnizat informaţii referi-
toare la ZIUA CĂMĂŞII
UCRAINENE, care a avut
loc recent la Tarna Mare, dar
veţi putea afla şi informaţii
legate de alte acţiuni pe care
urmează să le organizeze
ucrainenii sătmăreni. Rea-
lizator: Dumitru Ţimerman.

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

Tensiuni politice, sociale şi psihice

ANGAJAM SOFER
CAMION PENTRU

TRANSPORT LOCAL
CEREALE.

Informaţii la telefon
0261/716020 sau pe Str.

Aurel Vlaicu, Nr.69.
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DeSTINațII De weekeND

Ocna Șugatag - ținut de istorie și legendă

Amplasat într-un decor
natural de o excelentă
frumusețe peisagistică,

la poalele munților Gutâi, cu o
panoramă vastă de unde pot fi
admirați munții
Maramureșului care închid
aidoma unui zid de cetate De-
presiunea Maramureșului,
Ocna Șugatag se află la
întretăierea unor drumuri
datate din timpuri istorice,
astăzi localitatea reprezentând
o vestită zonă turistică.

Grație poziției sale ge-
ografice în cadrul depresiunii
Maramureșului și a dezvoltării
sale economice, localitatea
deține o puternică rețea de șosele
asfaltate realizând legături cu
celelalte localități de pe Valea Izei
și Vișeului.

Sub aspect turistic, prin
valorificarea resurselor naturale a

apelor cloro-sodice și beneficiind
de factori climaterici specifici și
a efectelor acestora, comuna
Ocna Șugatag se bucură de o
afluență turistică impresionantă,
fiind cea mai căutată zonă din
acest colț de țară, renumită pen-
tru tratamentul afecțiunilor
reumatismale, a asteniei și surme-
najului cât și pentru combaterea
proceselor inflamatorii cronice.

Frumusețea peisagistică
a locurilor, aerul pur montan,
plasarea stațiunii balneo-clima-
terice lângă ,,Pădurea Crăiasca”,
rezervație naturală (cu arbori
seculari de stejar și larice), obi-
ceiurile și tradițiile populare
(precum Tanjaua - sărbătorirea
primului gospodar ieșit cu
plugul la arat), târgul săptămânal
de vite, măreția și splendoarea
altor obiceiuri locale, arhitectura
construcțiilor în stil local,
existentă în satele aparținătoare
a unor izvoare naturale (borcutul
din satul Breb), constituie un loc

de odihnă și recreere în concedii
și sfârșit de săptămână.

Statiunea balneo-
climaterică este renumită prin
efectele ei specifice de hoteluri
pentru cazare cu dotările afer-
ente, baze de tratament mod-

erne, cantină proprie, spații de
practicare a unor activități
sportive, cluburi, bazine
acoperite, bazine în aer liber,
plaje, spații comerciale, parcuri,
alte spații de agrement, personal
calificat pe specialități la care se
adaugă alte spații hoteliere, ale
altor instituții, precum și
posibilitățile de cazare în căsuțe
stil maramureșean, celelalte spații
cu caracter privat servind același
scop, tendința generală de ur-
banizare a localității prin masiva
extindere a zonei construibile.

Stațiunea dispune de: 
• ape minerale clorurate, sodice și
calcinate; 

• două bazine mari și unul mic
cu apă minerală rece pentru băi
și aerohelioterapie; 
• instalații pentru electroterapie;
• instalații cu aerosol; 
• două bazine și trei vane cu ape
minerale încălzite; 
• instalații pentru fizioterapie; 
• împachetari cu parafină; 
• duș subacval și băi galvanice

În Ocna Șugatag se poate
ajunge pe sosea urmând drumul
național DN18 care leagă Baia
Mare de Sighetu Marmației sau pe
calea ferată până în gara din orașul
Sighetu Marmației de unde se pot
lua mijloace auto până în
stațiune. 

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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
____________________________
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
____________________________

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

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIE
Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
____________________________
În fiecare Marti si Joi între orele
13:00-18:00 la Cabinet Dr.
Coica, bl.CU.6. ap. 2  va con-
sulta:
Dr. Stancu Lapuste Ramona

MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
____________________________
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Asistenţii maternali cer majorarea alocației de plasament
8invocă în acest sens creşterea preţurilor şi a cheltuielilor de întreţinere

Întreruperi Electrica
Program de întreruperi în
furnizarea energiei electrice în
perioada 25 – 29.06.2018

luni-25.06.2018 intre 9-17: Satu
Mare: Vulturului 23-67,
Cerbului 14-28, 25-39, ferastrau,
Bartok Bela, luchian, danton,
Bucegi, lapusului, Victor Babes-
total, Satmarel-partial,
negresti-oas: Str. Padurii-total;
Marţi-26.06.2018 intre 9-17:
Satu Mare: Vulturului 23-67,
Cerbului 14-28, 25-39, ferastrau,
Bartok Bela, luchian, danton,
Bucegi, lapusului, Victor Babes,
P-ta Eroii revolutiei 15-19-total,
Satmarel-partial, negresti-oas:
Str. Padurii-total;
intre : 08-16 : Cehalut partial
Miercuri-27.06.2018 intre 9-17:
Satu Mare: Vulturului 23-67,
Cerbului 14-28, 25-39, ferastrau,
Bartok Bela, luchian, danton,
Bucegi, lapusului, Victor Babes-
total, Satmarel-partial,
negresti-oas: Str. Padurii-total;
intre 8-15: Carei str. M. Viteazul
Bl.17, 19, C. Coposu Bl. 1.
intre 8-16: Beltiug  partial
Joi-28.06.2018 intre 9-17: Satu
Mare: Vulturului 23-67,
Cerbului 14-28, 25-39, ferastrau,
Bartok Bela, luchian, danton,
Bucegi, lapusului, Victor Babes-
total , uzinei Bl 21 d, ostrovului
1 a, B, 2, 2 a, 3 a, B, 4, 4 B, 5, 6,
8, 9 a, B, C-total, Crucisor-
partial, negresti-oas: Str.
Padurii-total;
Vineri-29.06.2018 intre 9-17:
Satu Mare: Vulturului 23-67,
Cerbului 14-28, 25-39, ferastrau,
Bartok Bela, luchian, danton,
Bucegi, lapusului, Victor Babes-
total,  Viile Satu Mare,
Cionchesti-total , Crucisor-
partial, negresti-oas: Str.
Padurii-total;

Program de întreruperi în
furnizarea energiei electrice în
perioada 02 – 06.07.2018

luni-02.07.2018 intre 9-17:
dorolt-partial, negresti-oas: Str.
Padurii-total ,  Huta Certeze-
partial
Marţi-03.07.2018 intre 9-17:
Satu Mare: str.alecu russo-case-
total, fundatura alecu
russo-total, B-dul lucian Blaga
57 – 214, Vulturului 1 – 26,
Cerbului 28-52  41-51 a;
Carpati 2 Ganea Bl. CG 9. 11. 13.
15. 17. 19. 21. 22. 24, lucian
Blaga Bl Cu 20. 22. 24. 26. 28,
Codrului CC 1.3.5, dorna Cd
1. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 14.16-total,
lazuri, dorolt-partial, negresti-
oas: Str. Padurii-total,
Vama-partial
Miercuri-04.07.2018 intre 9-17:
lazuri, dorolt-partial, negresti-
oas: Str. Padurii, nuferilor, ion
Creanga-total , orasu nou-
partial, 
orasu nou Vii, racsa Vii, Medies
raturi, Medies Vii-total. 
Joi-05.07.2018 intre 9-17:
dorolt-partial, negresti-oas: Str.
Padurii, nuferilor, ion Creanga-
total ,
Vama, racsa-partial
Vineri-06.07.2018 intre 9-17:
dorolt-partial, negresti-oas: Str.
Padurii, nuferilor, ion Creanga-
total .

asistenţii personali şi
asistenţii sociali angajaţi ai
primăriilor din judeţ doresc
actualizarea standardelor minime
de cost pentru serviciile sociale.
Cererea a fost făcută ieri de către
dârle Vasile - vicepreşedintele
filialei Satu Mare  a sindicatului
Cartel alfa, în cadrul ședinței
lunare a Comisiei de dialog
Social, prezidată de prefectul
darius filip.

Cer 150 de lei în plus
În cadrul şedinţei a fost

analizată  solicitarea  înaintată
instituției Prefectului Județul
Satu Mare de către dârle Vasile -
vicepreşedintele  filialei Satu
Mare  a sindicatului Cartel
alfa,  privind unele aspecte și
sesizări din domeniul asistenței
sociale și dispozițiile legii –
Cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice. astfel, asistenții

maternali susţin că pentru fiecare
copil în îngrijire primesc 600 de
lei, aceşti bani nefiind suficienţi
pentru a acoperi cheltuielile
lunare ale unui copil. având în
vedere creşterea preţurilor şi a
cheltuielilor de întreţinere, se
doreşte o majorare a alocaţiei de
plasament de 150 lei pe lună,
sumă care ar acoperi parţial
majorările de preţuri şi inflaţia
din ultimii 4 ani.

Modificare legislativă
referitor la legea-cadru

nr. 153/2017 sindicatul Cartel
alfa doreşte modificarea
acesteia după cum urmează:
introducerea unui nou alineat la
art. 38 în care să fie prevăzută o
creştere salarială şi pentru
personalul angajat în asistenţă
socială precum şi un alt alineat
care să prevadă o creştere salarială
pentru asistentul maternal
profesionist deoarece acesta

îndeplineşte atribuţiile mai
multor profesii cum ar fi cea de
soră medicală, educator, îngrijitor
şi este obligat periodic să se
specializeze iar coeficientul de
salarizare din lege nu este nici
măcar la nivelul muncitorului
calificat sau al infirmierei. 

Sindicatul Cartel
alfa consideră că
modificările solicitate sunt
corecte şi necesare pentru
respectarea principiilor
generale ale legii salarizării
bugetarilor.   

Florin Dura

Vinuri sătmărene şi concerte de
excepție în week-end
8Sătmărenilor li se oferă posibilitatea de a gusta vin de calitate și de a asista la
concerte excepționale la festivalul Vinului Sătmărean

Vinuri sătmărene şi con-
certe de excepție! Aces-
tea vor fi principalele

ingrediente care vor defini a V-
a ediție a Festivalului Vinului
Sătmărean. Consiliul Județean
Satu Mare vă invită la 3 zile de
sărbătoare în care voia bună se
va împleti cu savoarea vinurilor
din podgoriile sătmărene.

Programul 
festivalului

Președintele Consiliului
Județean, Pataki Csaba, alături de
vicepreședintele ioan rus și
președintele asociației Viticulto-
rilor Sătmăreni, leiher Geza, au
prezentat, pe scurt, în cadrul unei
conferințe de presă, programul
evenimentelor organizate în
cadrul festivalului Vinului
Sătmărean.

festivalul va fi deschis
vineri, 22 iunie, la ora 19.00, cu un
concert simfonic susținut în sala
filarmonicii „dinu lipatti”.

În cea de-a doua zi a
evenimentului, sâmbătă 23 iunie,
de la ora 17.00, pe scena festivalu-
lui, care va fi amplasată în Piața 25
octombrie, vor urca ansamblul
folcloric al Județului Satu Mare
„doruri Sătmărene” și Petrică
Mureșan ne vor încânta cu fol-
clorul specific zonelor din care
provin renumitele vinuri
sătmărene.

Pe aceeași scenă, de la ora
18.00 se va desfășura a Viii-a
ediție a Galei de Premiere
„luminătorii satelor”, în cadrul

căreia vor fi premiate
personalităţile locale care şi-au
adus contribuţia la dezvoltarea
culturală și spirituală a localităţilor
din care provin. de la ora 18.30,
în cadrul festivalului, vor fi
premiați viticultorii care participă
la Concursul Județean de Vinuri.

Seara va continua cu 3
concerte ale unor artiști renumiți.
la ora 20.00 va urca pe scenă
trupa sătmăreană aSH Band,
care va încânta publicul festivalu-
lui cu muzică blues. adda va
cânta de la ora 21.30 muzică pop
și muzică populară veche
reinterpretată. a doua zi a festival-
ului va fi încheiată de concertul
solistului maghiar KoKÉnY

aTTila, un îndrăgit interpret de
muzică pop din țara vecină.

distracția va continua și
duminică, 24 iunie. În ultima zi a
festivalului, seria de concerte va fi
deschisă, la ora 18.30 de BluES
BroTHErS TriBuTE. renu-
mita trupă BiKini din ungaria
va cânta pentru publicul
sătmărean la ora 20.00, iar seria
concertelor va fi încheiată de
TaliSMan, care va încânta
publicul cu cele mai îndrăgite
piese ale formației.

Peste o sută de
probe participante

festivalul Vinului va fi

precedat de Concursul de vinuri
nobile la care, până în prezent, au
fost înscrise peste o sută de vinuri,
potrivit lui leiher Gezo. dintre
acestea, circa 45% sunt vinuri albe,
45% roşii și 10% roze. 

Vinurile vor fi degustate
și analizate de un juriu de special-
itate, iar cele mai bune dintre aces-
tea vor fi premiate în cadrul
festivalului. 

”Vă asteptăm la eveni-
mentul care celebrează tradiţiile
bogate ale vinificaţiei în ținutul
Sătmarului, pentru a ne bucura
împreună de 3 zile de sărbătoare!”,
este mesajul adresat sătmărenilor
de președintele Consiliului
Județean, Pataki Csaba. 

fESTiVal. Conducerea județului îi invită pe toți sătmărenii să participe la Festivalul Vinului
Sătmărean

florin dura
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Înfrățirea cu județul Ostalbkreis
(Germania), parafată la Satu Mare
8O delegație din Germania va vizita în acest week-end județul Satu Mare, ocazie cu
care va fi semnat și documentul de înfrățire între cele două județe

Conducerile județelor
Satu Mare și Ostalbkreis
vor semna, duminică, în

sala mică de ședințe a Palatului
Administrativ, un protocol în
care cele două județe se vor
înfrăți. Inițiatorul acestui de-
mers este cunoscutul sătmărean
Iosif Seppessy, vicepreședinte al
”German Business Club”, care
va însoți delegația germană la
Satu Mare. Cele două județe co-
laborează de mai mulți ani, du-
minică fiind semnat doar
protocolul de înfrățire. 

Programul
delegației germane
la Satu Mare

Ieri, în cadrul unei
conferințe de presă, președintele
Consiliului Județean, Pataki
Csaba, a prezentat pe larg progra-
mul delegației germane la Satu
Mare. 

Delegația germană, din
care vor face parte Iosif Szepessy,
prefectul și președintele județului
Ostalbkreis, Klaus Pavel, respec-
tiv Henry Forster, Stefan Weber,
va ateriza pe aeroportul din De-
brecen vineri, în jurul orei 12.00.
În jurul orei 15.00, delegația va
ajunge la Carei unde va fi
întâmpinată de președintele
Consiliului Județean Satu Mare,
Pataki Csaba, și primarul mu-
nicipiului Carei, Kovacs Eugen. 

Delegația germană va
ajunge în Satu Mare în jurul orei
17.00, urmând să participe, de la
ora 19.00, la concertul festiv al
Filarmonicii de Stat „Dinu Li-
patti” din Satu Mare în P-ța 25
Octombrie, parte a programului
oficial de deschidere a Festivalu-
lui Vinului din Satu Mare. 

a doua zi
A doua zi, sâmbătă,  o

parte dintre reprezentanții
județului Ostalbkreis, însoțiți de
vicepreședintele Consiliului
Județean Satu Mare, Ioan Rus, vor
vizita Țara Oașului. Vor ajunge la
Huta Certeze, la Luna Șes, la
Negrești Oaș. 

În Capitala Țării
Oașului, delegația germană va fi
primită de primarul Aurelia Fe-
dorca la Muzeul Etnografic din
Negrești-Oaș unde va avea loc o
expoziție în aer liber, prezentarea
meșteșugului tradițional, o masă
tradițională și un program cul-
tural. Tot sâmbătă, o altă parte a
delegației germane, însoțită de
președintele Pataki Csaba, va
vizita Depozitul ecologic de
deșeuri de la Doba, Spitalul
Județean Satu Mare, după care se
va îndrepta spre Țara Oașului. 

Semnarea proto-
colului de înfrățire

Duminică, de la ora
10:00, la sediul Prefecturii Satu
Mare va avea loc o ședință de
lucru având ca temă principală
”Viziuni posibile despre viitoarea
colaborare”. Cu această ocazie se
vor purta o serie de discuții
privind  colaborarea dintre cele
două județe pe tema
învățământului dual, a manage-
mentului deșeurilor și a sistemu-
lui de sănătate. 

După o pauză de cafea,
de la ora 12.00 va avea loc Cere-
monia festivă de semnare a con-
tractului de parteneriat între
Ostalbkreis și județul Satu Mare.
Cu această ocazie vor lua cuvân-
tul atât prefectul județului ger-
man, Klaus Pavel, cât și
președintele Consiliului Județean
Satu Mare, Pataki Csaba. 

alte vizite în județ
După semnarea Proto-

colului de înfrățire, delegația
germană va participa, după-
amiază, la Programul cultural
organizat în cadrul Festivalului
Tradițiilor și a Meșteșugurilor
Populare de la Amați, apoi,
seara, cel mai probabil, va par-
ticipa la Festivalul de Jazz de la
Turnul Pompierilor. 

Luni, delegația
germană va părăsi orașul Satu
Mare spre Aeroportul din De-
brecen. În drum spre Debre-
cen, oficialii germani se vor
opri la Carei unde vor vizita
firma Polipol, pentru fabri-
carea mobilei tapițate,
prezentarea educației duale,
Polipol împreună cu
reprezentanța Liceului Tehno-
logic „Simion Bărnuțiu” din
municipiul Carei. 

Florin DUra

În doar o
săptămână, peste
1500 de sătmăreni
au trecut pragul
Biroului Unic de 
Servicii

Biroul  Unic  de
S er vici i ,  care  a  fost  de-
schis  la  etajul  IV al  Cen-
trului  Comercia l
“S omeșul”,  a  fost  luat  cu
asa lt  încă  din primele
zile.

Peste 1500 de săt-
măreni  s - au adresat  S er-
viciului  Stare  Civi lă ,
Ser viciului  de Evidență a
Persoanelor,  cas ieri i lor
Dire cției  de  Impozite  ș i
Ta xe L oca le ,  cas ierie i
Administrației  Domeniu-
lui  Publ ic ,  pre cum și  b i-
roului  de  R elați i  cu
Publicul a l  Primăriei  Mu-
nicipiului  Satu Mare.  

În perioada 13 –
20 iunie  au fost  preluate
și  el iberate 1.154 de acte
pe l inia  de  Evidență  a
Persoanelor  (acte  de
identitate,  dovezi  din ba-
zele  de  date ,  pre cum și
alte solicitări),  în timp ce
la  S er viciul  de  Stare  Ci-
vi lă  au fost  înreg istrate
215 sol ic itări  d in care
peste  150 s- au referit  la
întocmirea  ș i  e l iberarea
certi f icatelor  de  naștere .
De asemenea ,  au fost  în-
registrate sau eliberate 30
de certi f icate  de  căsăto -
rie ,  precum și  a lte  dupli-
cate  sau extrase
multil ing ve ale actelor de
stare civilă .  

Cele două casierii
a le Direcției  de Impozite
și  Ta xe Locale au încasat
din ta xe ,  impozite  ș i
amenzi  suma de 98.071
lei ,  iar  la  biroul de impu-
nere auto au fost înreg is-
trate 1.357 de operațiuni.  

Pe  de  a ltă  parte ,
cas ieria  Administrație i
Domeniului Public a vân-
dut 82 de tichete de par-
care în valoare de 147 lei ,
14 abonamente în valoare
de 597 lei ,  s-au plătit  51
de pena l izări  în  va loare
de 2.600 le i  ș i  au fost
achitate 2 contravenții  în
valoare de 100 de lei .  

Le reamintim săt-
mărenilor  faptul  că  Bi-
roul  Unic  de  S er vici i
f uncţionează z i lnic  de la
9.00 - 16:30, iar joia de la
9.00 -18:30,  pentru ca ș i
acei  cetățeni  care  mun-
cesc până după ora 16.00
să  poată  beneficia  de
aceste ser vicii .  

PROTOCOL. Înfrățirea dintre cele două județe va fi semnată duminică la Satu Mare

Vacanța perfectă 
Caiac SMile şi Caravana

ANIMA sărbătoresc luni, 25
iunie 2018, deschiderea “Taberei
de Aventură şi Joacă în Natură” în
“Poiana Nucilor” din Păuleşti.
“Caravana Caiac Anima Smile”
se va plimba întreaga vacanţă în 2
locaţii: Poiana Nucilor (Păuleşti)
şi Lacul lui Pintea (Livada), pro-
gramul zilnic şi locaţiile fiind
anunţate săptămânal. Lulu şi
Ionuţ le propun copiilor cu vârste
între 5 şi 13 ani un program di-
namic, plin de mişcare, joacă,
distracţie, sănătate, aventură,
provocări, limite depăşite, re-
laxare, conectare şi deconectare,
o vacanţă abundentă şi frumoasă,
creând contextul de manifestare
a bucuriei şi abilităţilor proprii.
Activităţile principale ale taberei:
- plimbări cu caiacul şi învăţarea

şi perfecţionarea unor tehnici de
vâslire şi self rescue, - jocuri şi
activităţi de animaţie socio-
educativă, - ateliere de creaţie şi
joacă, - spectacole muzicale inter-
active, - activităţi sportive: kart-
ing, baschet, volei, fotbal (pe
pistă şi terenuri specializate în
“Poiana Nucilor”) - plimbări în
natură, - activităţi de orientare în
natură, descoperire de comori.
Programul săptămânal al taberei
este din 25 iunie până în 7 sep-
tembrie, de luni-vineri, între orele
8 şi 17. Preţul săptămânal al
taberei: 300 lei (care include
masa de prânz zilnică şi trans-
portul în tabără). Copiii vor fi
preluaţi de reprezentanţii taberei
din două   locaţii din oraş, ante-
rior stabilite cu părinţii, pentru a
facilita accesul acestora la progra-

mul taberei. Pentru înscrieri şi
rezervări, vă stau la dispoziţie nu-
merele de telefon: 0760.291.669
(Ionuţ Stancovici) şi
0747.639.614 (Raluca Dum-
bravescu) şi paginile de facebook
Caiac SMile şi Caravana
ANIMA.

În data de 20 iunie a.c., în
cadrul unei campanii inițiate de către
Primăria Tarna Mare și Centrul de
Transfuzie Sanguină Satu Mare, mai
mulți polițiști de frontieră din cadrul
Sectorului Poliției de Frontieră Tarna
Mare au donat sânge, oferind astfel o
șansă la viață persoanelor aflate în
dificultate. Cunoscând cât de mare este
nevoia de sânge în unitățile spitalicești,
polițiștii de frontieră au hotărât  să se
alăture acestei acțiuni. Apelul a fost făcut
către toți polițiștii de frontieră din Tarna
Mare și, chiar din primele zile, 15   polițiști
de frontieră s-au înscris în rândul
donatorilor. Nu este prima activitate de
acest gen desfășurată la nivelul
inspectoratului și cu siguranță nu va fi nici
ultima, iar de fiecare dată vom răspunde
pozitiv acestor solicitări deoarece prin
acțiunile noastre vom putea fi alături de
cei care au nevoie de noi.

15  polițiști 
de frontieră 

au donat sânge
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11 ierarhi, prezenți la înscăunarea lui
Timotei Bel ca episcop
8Ceremonia va avea loc duminică la Mănăstirea Scărișoara Nouă din județul Satu Mare

Mănăstirea Scărișoara
Nouă va găzdui,
duminică, una dintre

cele mai alese sărbători ale Bis-
ericii Ortodoxe din Satu Mare.
Preacuviosul Părinte Timotei,
starețul Mănăstirii Scărișoara
Nouă, va fi hirotonit și instalat
în scaunul de Arhiereu-Vicar al
Episcopiei Ortodoxe a
Maramureșului și Sătmarului.
La ceremonia de instalare, care
va avea loc de la ora 12.00, vor
lua parte 11 ierarhi.

Înscăunat de ÎPS
andrei

Duminică, dupa citirea
Actului Patriarhal de Confir-
mare, Înaltpreasfințitul Părinte
Andrei, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului și Clujului și Mitro-
politul Clujului, Maramureșului
și Sălajului, va oferi noului
Arhiereu-Vicar: mantia, crucea și
engolpionul, camilafca și cârja
arhierească. După acest ceremo-
nial, Înaltpreasfințitul Andrei îl
va conduce pe noul Arhiereu-
Vicar în tronul Arhieresc.

Potrivit protopopului
ortodox de Satu Mare, părintele

Ioan Socolan, la evenimentul de
la acest sfârșit de săptămână vor
participa un număr de 11
arhierei. 

Astfel, în afară de ÎPS
Andrei, la sărbătoarea de la
Mănăstirea Scărișoara Nouă vor
mai participa episcopii PS Timo-
tei al Spaniei, PS Siluan al Un-
gariei, PS Iustin al
Maramureșului și Sătmarului, PS
Andrei al Covasnei, PS Petroniu
al Sălajului, PS Sofroniu al
Oradiei, , PS Gurie al Devei, PS

Nicodim de Severin,      PS Emi-
lian Crișanul și PS Paisie Lugo-
janul. 

Episcop vicar
Starețul Mănăstirii

Scărișoara, Timotei Bel, a fost
ales în funcția de Arhireu-Vicar al
Episcopiei Maramureșului și
Sătmarului, cu titulatura de
Sătmăreanul în data de 24 mai
2018, de către ierarhii întruniți în
Sinod la Reședința Patriarhală.

Arhim. Timotei Bel s-a

născut în localitatea Rohia,
județul Maramureș, în data de 13
ianuarie 1974.

A depus voturile mona-
hale la Mănăstirea Rohia în 1994,
fiind hirotonit ieromonah în
anul 2005. Din anul 2006 a în-
deplinit funcția de exarh al
Mănăstirilor din Episcopia
Maramureșului și Sătmarului.

Din anul 2006 este doc-
tor în Teologie – Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Tesa-
lonic.

Biblioteca Județeană,
instituție publică de cultură
subordonată Consiliului Județean
Satu Mare, organizează vineri, 22
iunie, în intervalul orar 1300-1400,
un nou schimb de carte, de această
dată într-o ediție specială, dedicată
Sânzienelor și Zilei Universale a Iei.

Denumit generic „Ia-
cartea cunoașterii”, evenimentul se
va derula pe aleea pietonală
Corneliu Coposu (lângă BRD)
din centrul municipiului Satu
Mare. În caz de condiții
meteorologice nefavorabile,
evenimentul va fi găzduit la sediul
Bibliotecii Județene Satu Mare, în
Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”.
Bibliotecarele sătmărene le
provoacă pe toate doamnele și
domnișoarele pasionate de
cuvântul scris ca, în preajma Zilei
Universale a Iei și a Sânzienelor, să
îmbrace o ie, să o poarte cu
mândrie și, totodată, le lansează
deja tradiționala invitație la lectură,
„Citește și dă mai departe la schimb
de carte”.

Despre Sânziene: „Sânzienele se
sărbătoresc, în tradiţia populară, în
ziua Sfântului Ioan Botezătorul,
sărbătoare care se mai numeşte în
unele locuri şi „Cap de vară“,

pentru că acum soarele ajunge la
apogeu şi este începutul verii. În
această zi, sunt întâlnite diverse
obiceiuri, dar cele mai importante
sunt cele dedicate dragostei. 
Sărbătoarea Sânzienelor este, în
tradiţia populară, un prilej de a
sărbători soarele şi muncile agricole
specifice verii, care începe chiar în
această zi. Sărbătoarea Sânzienelor
mai este denumită în popor şi
Amuţitul Cucului. Această pasăre
cântă doar trei luni pe an, de la
echinocţiul de primăvară, când este
sărbătorită Bunei Vestire, până la
solstiţiul de vară sau de Sânziene,
sărbătoarea Sfântului Ioan
Botezătorul, pe 24 iunie. Se spune
în popor că dacă cucul încetează să
cânte înainte de Sânziene,
înseamnă că vara va fi secetoasă.
Se spune că în noaptea de Sânziene
(23 spre 24 iunie), se deschid
porţile cerului şi lumea de dincolo
vine în contact cu lumea
pământeană. Noaptea de Sânziene
este cea în care pot fi descoperite
comorile ascunse, acum răsare şi
floarea albă de ferigă, care aduce
noroc celui care o va culege.
Florile culese în ziua de Sânziene,
prinse în coroniţe sau legate în
formă de cruce, erau duse la biserică
pentru a fi sfinţite şi erau păstrate,

apoi, pentru tratarea bolilor sau
alungarea tuturor relelor. De altfel,
acum, o dată cu venirea verii, era un
bun prilej pentru culegerea
plantelor de leac, toate având o
eficacitate sigură.
În medicina populară, sânziana este
folosită pentru foarte multe boli,
dar trebuie culeasă în zorii zilei de
Sfântul Ioan. Se spune că
sânzienele puse în apa de baie
întăresc copiii slabi şi sensibili.
Roua căzută pe flori în noaptea de
sânziene vindecă bolile de ochi şi
piele.
În mitologia folclorică românească,
există sânzienele sau drăgaicele,
care sunt personaje mitice
nocturne, binevoitoare faţă de om,
care ajută la rodirea plantelor şi
copacilor, a vieţuitoarelor în
general. Totuşi, sânzienele se
răzbunau amarnic dacă ziua nu le
era respectată.
În tradiţia populară, se credea că o
dată cu drăgaicele juca şi soarele la
amiază, astfel că el stă mai mult pe
cer decât de obicei.” (apud Oana
Rusu, Sânzienele, sărbătoarea de la
cumpăna anului. În: Ziarul
Lumina, 23 iunie 2008.)

24 iunie–Ziua Universală a Iei este
sărbătorită, în fiecare an, pe 24

iunie, pentru a promova cămașa
din pânză cu broderii și cusături
impresionante, care amintește de
lada cu zestre a bunicii. Bluza
tradițională românească este
celebrată de români odată cu
Sânzienele și cu ziua Sfântului Ioan
Botezătorul.

Pentru a arăta cât de mult o
prețuiesc, oameni din peste 50 de
țări din lumea întreagă îmbracă ia
în această zi de sărbătoare.
Popularitatea iei românești a
crescut atât de mult, încât vedetele
internaționale au început să o
poarte ca ținută în tendințe.

ia–cartea cunoașterii, în organizarea Bibliotecii Județene Satu Mare

florin dura
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Daea: Niciodată campania de recoltare nu a început atât de devreme
ca în 2018

Campania agricolă
2018 a demarat, primăvara, cu
„o sincopă” la semănat, din
cauza vremii, iar acum suntem
în situaţia că am intrat mult mai
devreme la recoltat, a declarat
joi ministrul Agriculturii, Petre
Daea, la conferinţa MEDI-
AFAX Fermierii României,
organizată în colaborare cu
Agrointeligenţa.

„Azi suntem în plină
recoltare şi ştim cu toţii ce au
însemnat capriciile vremii de
astă-primăvară. Eu am
experienţă îndelungată în câmp

şi vă spun că niciodată nu am in-
trat la recoltat aşa de devreme”,
a spus ministrul Agriculturii.
Petre Daea a exemplificat cu
câteva date la zi privind stadiul
campaniei de recoltare: „la orz,
au fost semănate 262.810
hectare şi până acum s-au
recoltat 187.301 hectare,
reprezentând 71,2%; la orzoaica
de toamnă, s-au semănat
156.138 de hectare şi s-au
recoltat 58.000 de hectare, ceea
ce înseamnă 68,1%; la rapiţă, au
fost semănate 654.048 de
hectare, reprezentând doar

12,8%, pentru că din nefericire
am început acest an cu sincopa
aceea la semănat”.

Ministrul Agriculturii
a mai spus că producţia din
câmp începe să se vadă şi în mag-
azine. „În 13 iunie ne-am întâl-
nit cu reprezentanţii fermierilor
plecând de la o constatare în
câmp, că există producţie, şi de
la o consatatare în piaţă - că nu
erau produse. Fusesem cu o zi în
urmă la un supermarket (n.n.-
pe care ministrul l-a şi nominal-
izat) şi nu era niciun produs
românesc, nu puteam vorbi de

ceapă sau roşii... Lucrul acesta
am fost să-l verific acum, azi-
dimineaţă, şi am fost plăcut sur-

prins să găsesc rafturile pline de
produse româneşti”, a arătat
ministrul.

Dăncilă: Salut aprobarea în Parlament a proiectului privind 
combaterea violenţei în familie

Preşedintele Senatului,
Călin Popescu
Tăriceanu, a declarat joi

că, după protestul de miercuri,
vor fi reguli mai stricte privind
accesul în Parlament şi că vor fi
introduse noi reguli pentru
jurnaliştii acreditaţi, astfel încât
cameramanii TV să nu-i mai
îmbrâncească pe parlamentari.

“Ceea ce s-a întâmplat
ieri în Parlament ne
demonstrează că se încearcă de
către USR şi poate PNL, într-o
măsură variabilă sau mai mică, să
se transforme Parlamentul într-
un soi de Piaţa Matache. Cred că
unul dintre membrii Parlamentu-
lui a venit şi a aunţat că se încearcă
transofrmarea în unitate militară.
Ei bine, vreau să vă spun că ele-
mentul de referinţă pe care unul
dintre colegii noştri, domnul dep-
utat Ciolacu (Marcel Ciolacu -
n.r.), l-a propus pentru a se avea în
vedere elaborarea propunerilor de
modificare a regulamentului şi a
regulilor pe care le aplicăm în Par-
lament este ceea ce se întâmplă la
Parlamentul European. Nici mai
mult, nici mai puţin. Dacă la Par-
lamentul European nu sunt reguli
civilizate, nu există posibilitate de

manifestare democratică pentru
parlamentari, atunci nu ştiu ce să
mai zic. Noi intenţionăm decât să
revenim la normalitate şi să nu
lăsăm în Parlament să degenereze
în violenţe fizice, în agresiuni, aşa
cum mi s-a întâmplat mie ieri din
partea celor de la USR, a
manifestanţilor care au fost aduşi
şi chiar şi a celor care probabil
unii dintre ei sunt astăzi cu
camerele de luat vederi aici”, a afir-
mat Tăriceanu, după Biroul per-
manent reunit.

Preşedintele Senatului a
susţinut că ceea ce s-a întâmplat
ieri a fost un fel de “ maul ca la
rugby”.

“Ceea ce s-a întâmplat a
fost un fel de maul ca la rugby, în
care erau de-a valma diferite per-
soane. Sunt de 26 de ani în Parla-
ment şi ceea ce mi s-a întâmplat
ieri, nu mi s-a întâmplat niciodată
de când sunt în Parlament. Pe
baza propunerilor pe care le vom
primi, aşa cum v-am spus, şi în
baza bunelor practici de la Parla-
mentul European sau alte Parla-
mente democratice, le vom stabili
şi în Parlamentul României. Par-
lamentul nu trebuie confundat,
nu se fac manifestaţii publice nici
paşnice, nici nepaşnice. Ieri am

văzut că practica instaurată încet-
încet de un an şi jumătate de USR
se extinde. Am avut parte de tot
felul de noutăţi de tip PRM. Vă
aduceţi aminte, după plecarea
PRM-ului în Parlament se insta-
lase o atmosferă cât de cât
civilizată. Acum, locul PRM a
fost luat de paridul USR. Colegii
mei nu suntem de acord cu
asemenea gest de manifestări. În
final o să trebuiească să existe şi
anumite reguli în ceea ce vă
priveşte, adică camerele pot să
stea acolo, nu cred că trebuie să
vină toţi cameramanii cu

camerele peste noi, să ne
îmbrâncească, să ne forţeze să
dăm declaraţii” a mai precizat
Tăriceanu.

Un protest a avut loc,
miercuri, în Palatul Parlamentu-
lui, în timp ce premierul Viorica
Dăncilă ţinea un discurs despre
stadiul pregătirilor pentru prelu-
area de către România a
preşedinţiei Consiliului UE din
ianuarie 2019. Parlamentarii
USR au fost acuzaţi că lăsat
protestatarii să intre în Parlament,
deşi regulamentul intern nu per-
mite acest lucru.

Premierul Viorica
Dăncilă a salutat, joi, aprobarea
în Camera Deputaţilor a proiec-
tului de lege privind combaterea
violenţei în familie şi şi-a expri-
mat speranţa ca proiectul să se
bucure de “aceeaşi atenţie” şi la
promulgare.

“Vreau să salut apro-
barea în Camera Deputaţilor,
for decizional, a proiectului de
lege privind combaterea
violenţei în familie. Mulţumesc
Parlamentului care a promovat
în procedură de urgenţă acest
proiect, pe care noi, în Guvern,
l-am adoptat la începutul man-
datului. Sunt reglementări bune,

adaptate la realitate şi la
schimbările sociale. Pentru
prima dată legislaţia defineşte
violenţa psihologică, socială,
spirituală. În acelaşi timp, se
reglementează ordinul de
protecţie provizoriu care îi va
permite poliţistului să intervină
rapid în situaţii de pericol imi-
nent. Sper ca acest proiect să se
bucure de aceeaşi atenţie şi la
promulgare, astfel încât noile
prevederi să poată să fie imple-
mentate cât mai repede”, a de-
clarat Dăncilă, în debutul
şedinţei de Guvern.

De asemenea premierul
Dăncilă a cerut MAI şi ISU să

acţioneze pentru a preveni
inundaţiile şi să ia măsuri pentru
populaţia aflată în zonele expuse,
afirmând că prognoza indică şi
pentru orele următoare ploi
abundente în mai multe judeţe.

”În ultimele ore au
cantităţi mari de precipitaţii în
foarte multe zone din ţară, iar
prognoza indică şi pentru orele
următoare ploi abundente în mai
multe judeţe. Rog Ministerul de
Interne, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă să acţioneze
pentru a preveni inundaţiile şi să
ia măsuri pentru populaţia aflată
în zonele expuse”, a spus la în-
ceputul şedinţei de guvern pre-

mierul Viorica Dăncilă.
Meteorologii au emis,

joi dimineaţă, cod galben de ploi
şi furtună în Capitală şi mai

multe zone ale ţării, anunţând
averse, descărcări electrice,
grindină de dimensiuni mici. şi
vânt puternic.

Tăriceanu anunţă norme mai stricte pentru ac-
cesul în Parlament şi reguli noi pentru jurnalişti

Persoanele care vor
refuza un loc de
muncă oferit îşi vor
pierde dreptul de a
primi ajutor social
Camera Deputaţilor a adoptat,
miercuri, în calitate de for de-
cizional, un proiect de lege
potrivit căruia persoanele care
vor refuza un loc de muncă îşi
vor pierde dreptul de a mai primi
ajutor social. Proiect de Lege
pentru modficarea şi com-
pletarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat,
iniţat de 5 deputaţi ALDE, a fost
adoptat cu 274 de voturi ‘’pen-
tru’’, 2 abţineri şi 4 voturi
‘’împotrivă’’. “Refuzul unui loc
de muncă oferit sau refuzul de a
participa la serviciile pentru
stimularea ocupării forţei de
muncă şi de formare
profesională oferite de agenţiile
teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă atrage încetarea
dreptului la ajutorul social”, se
arată în propunerea legislativă.
Iniţiativa mai prevede că familia
sau persoana singură poate so-
licita un nou drept după o
perioadă de 12 luni de la data de-
ciziei de încetare a dreptului la
ajutorul social. ”Refuzul repetat
de două ori al persoanelor apte
de muncă din familiile benefi-
ciare de ajutor social de a efectua
activităţile sezoniere conduce la
încetarea dreptului”, se mai
menţionează în iniţiativa
legislativă.
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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

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Acreditată 
de 

Ministerul Educaţei
Naţionale 

Satu Mare

CALIFICAREA: ASISTENT 
MEDICAL gENERALIST

FORMA DE
îNvăţăMâNT:ZI

FORMA DE
îNvăţăMâNT:ZI

DURATă: 3 ANI

DURATă: 3 ANI

FILIERA : TEhNOLOgICă
DOMENIUL: SăNăTATE ŞI
ASISTENţă PEDAgOgICă

CALIFICAREA: ASISTENT
MEDICAL DE FARMACIE

ASISTENT MEDICAL DE 
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 
ŞI RECUPERARE

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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Dacă unii oameni
renunţă la demni-
tatea de părinţi, re-

curgând la practica odioasă
a avortului, Sfinţii Zaharia şi
Elisabeta s-au rugat
fierbinte toată viaţa lui
Dumnezeu pentru a-i
binecuvânta cu un copil.
Acest copil a fost Sfântul
Ioan Botezătorul.

Sfântul Ioan, ultimul
profet al Vechiului Testament
şi primul profet al Noului Tes-
tament, pecetea celor două
Testamente, cel mai mare om
născut vreodată din femeie
(Matei XI; 11), a fost fiul
preotului Zaharia şi al Elisa-
betei. Elisabeta era stearpă.
Însă, datorită faptului că îşi
doreau foarte mult un copil,
Dumnezeu a ascultat
rugăciunea lor şi i-a vestit lui
Zaharia, prin înger, că Elisa-
beta va naşte un copil, care va
fi cel mai mare prooroc născut
din femeie şi că se va chema
Ioan. Pentru că Zaharia nu a
dat crezare spuselor îngerului
a fost mut până în ziua a opta
după naşterea copilului, când
a fost tăiat împrejur. Familia a
dorit să-i pună numele Za-
haria, dar preotul s-a opus. A
cerut o tăbliţă şi a scris pe ea:
“Ioan este numele lui” şi limba
i s-a dezlegat. Ioan a stat în
pustiu până în ziua arătării lui
către popor, pregătind calea
Domnului (episodul naşterii
Sfântului Ioan Botezătorul
este relatat pe larg în Sfânta
Evanghelie după Luca, cap. I).

Sfântul Ioan îşi atinge apogeul
misiunii sale în clipa în care Îl
botează pe Domnul Iisus
Hristos în râul Iordan, prilej
cu care se descoperă omenirii
taina Sfintei Treimi.

Activitatea publică a
Mântuitorului Iisus Hristos
cunoaşte o etapă
premergătoare, al cărei expo-
nent este Sfântul Ioan,
Botezătorul Domnului. Ioan
apare ca împlinire a profeţiilor
exprimate de Maleahi şi Isaia.
Proorocul Maleahi
evidenţiază calitatea lui Ioan
de Înaintemergător al Dom-
nului, prin cuvintele: “Iată,
Eu trimit pe îngerul Meu (pe
Ioan) şi va găti calea înaintea
feţei Mele şi va veni îndată în
templul Său Domnul pe Care
Îl căutaţi şi Îngerul
legământului pe Care voi Îl
doriţi. Iată, vine, zice Domnul
Savaot” (Maleahi III; 1).
Aşadar, activitatea lui Ioan
constituie un semn că Mesia
Cel mult aşteptat vine ca o
persoană istorică într-un
cadru istoric şi într-un timp
istoric. 

Referitor la mesajul
central al propovăduirii Sfân-
tului Ioan, profetul Isaia scria:
“Un glas strigă: în pustiu gătiţi
calea Domnului, drepte faceţi
în loc neumblat cărările Dum-
nezeului nostru” (Isaia XL; 3).
Într-adevăr, Ioan, fiu al preo-
tului Zaharia şi al Elisabetei,
ultimul prooroc al Vechiului
Testament şi cel dintâi al
Noului Testament, cel mai
mare bărbat născut vreodată

din femeie (Matei XI; 11),
“boteza în pustie,
propovăduind botezul
pocăinţei întru iertarea
păcatelor”. Era “îmbrăcat în
haină de păr de cămilă, avea
cingătoare de piele împrejurul
mijlocului şi mânca lăcuste şi
miere sălbatică” (Marcu I; 6,
Matei III; 4), “nemâncând
pâine şi negustând vin” (Luca
VII; 33). Acesta este portretul
fizic al Sfântului Ioan, pe care
ni-l oferă Evangheliile. Sim-
plitatea sa era completată de o
viaţă curată, neîntinată,
petrecută în rugăciune şi post,
motiv pentru care mulţi oa-
meni, indiferent de starea lor
socială, îl căutau, consid-
erându-l un om ales al lui
Dumnezeu, un prooroc. Nu
atât înfăţişarea sa impresiona,
cât vocea sa ca de tunet, put-
erea cuvintelor sale, ce
pătrundeau până în adâncul
fiinţei ascultătorilor săi. Ast-
fel, “ieşeau la el tot ţinutul
Iudeii şi toţi cei din Ierusalim
şi se botezau de către el în râul
Iordan, mărturisindu-şi
păcatele”. 

Încărcat de smerenie,
Ioan profeţea venirea Mântu-
itorului Iisus Hristos,
pregătind poporul pentru
primirea Acestuia: “Şi
propovăduia, zicând: Vine în
urma mea Cel Ce este mai tare
decât mine, Căruia nu sunt
vrednic, plecându-mă, să-I de-
zleg cureaua încăltămintelor.
Eu v-am botezat pe voi cu apă,
El însă vă va boteza cu Duh
Sfânt” (Marcu I; 7-8) şi “cu

foc” (Matei III; 11). Misiunea
lui Ioan, aşa cum spuneam,
culminează în momentul în
care Îl botează pe Iisus: “Acela
trebuie să crească, iar eu să mă
micşorez” (Ioan III; 30). 

Datorită atitudinii
sale ferme şi a sincerităţii de
care dădea dovadă, Ioan este
arestat şi întemniţat. El a pri-
mit moarte mucenicească,
tăindu-i-se capul în temniţă
din porunca lui Irod Antipa,
fiul regelui Irod cel Mare

(Matei XIV; 3-12). Însă, prin
întreaga sa viaţă pământească,
Sfântul Ioan Botezătorul ne-a
rămas un exemplu veritabil de
înfrânare, curăţie, post şi
rugăciune. 

“Sfinte Ioane
B o t e z ă t o r u l e ,
Înaintemergătorul Domnu-
lui, roagă-te lui Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre!”

Preot dr. Cristian
Boloş

Sfântul Ioan Botezătorul: 
Între naştere şi moarte

De închiriat!

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

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!
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Fostul international en-
glez David Beckham si-a
exprimat optiunea in

ceea ce priveste echipele pe
care le vede in finala Cupei
Mondiale din aceasta vara.

Anglia si Argentina nu
au convins in primele lor meciuri
la turneul final din Rusia, insa
pentru Beckham optiunile sunt
cat se poate de clare.

Beckham vede o finala
intre cele doua echipe la
Moscova pe 15 iulie.

“Cred ca Argentina va
juca finala impotriva Angliei, iar
in mod evident optiunea mea
pentru castigatoare este Anglia”,
a spus Beckham.

Anglia a ajuns ultima
oara in sferturi la editia din
2006, iar de la castigarea unicu-
lui trofeu mondial in 1966 en-
glezii au mai ajuns o singura data
in semifinale, in Italia 1990.

In functie de locurile pe
care le vor ocupa in grupele din
care fac parte, Anglia si Ar-
gentina se pot intalni si in semi-
finale sau, in cazul unor surprize
majore, nu se mai intalnesc deloc

si visul lui Beckham se spulbera.
Până la o finală Ar-

gentina-Anglia am avut ieri
Danemarca-Australia 1-1. Cu
danezii complicându-și
existența. În schimb, grație sis-
temului video ( VAR) aus-

tralienii obțin primul punct și
mai speră la o calificare
miraculoasă în faza a doua.

Ne așteaptă un week-
end spectaculos la Mondiale. În
care vom afla dacă Germania,
campioana mondială en titre, e

capabilă să rămână în cursa pen-
tru un nou titlu. Ori dacă
Brazilia își va da drumul la
samba în fața costaricanilor...
Mexic, Belgia , Serbia și de ce nu
Elveția pot face pași importanți
spre faza a doua.

Beckham visează la o finală  
Anglia – Argentina

Sorin Cârțu a vorbit
la Sport Total FM, despre Cam-
pionatul Mondial din Rusia și a
analizat parcursul de până
acum al echipelor prezente în
grupele competiției.

„Problema nu e cum
joacă Islanda, Elveția. Problema
e ce joci tu Argentina, Brazilia.
De ce sunt de vină adversarii? E
clar că jucătorii sunt mai
obosiți, e un adevăr. Campi-
onatele puternice i-au stors pe
ăștia și știm bine că Barcelona
fără Messi…

Nici nu vreau să anal-
izez Rusia. Ce dracu’, au jucat

cu africanii. După autogol au
căzut ăia.

Probabil că sunt și niște
facilități pentru turiști plus că
Rusia e o țară foarte frumoasă.

Campionatul Mondial
tot timpul a fost un prilej pentru
jucători să se expună, să își
schimbe contractele, să își
găsească alt loc de muncă.
Marele punct negativ al carierei
lui Messi este că el nu a luat acest
trofeu. El acum vine la echipa
națională pentru că se simte
dator.

Este o regulă: dacă vrei
să reziști la Campionatul Mon-

dial nu trebuie să pleci primul
meci”, a declarat Sorin Cârțu, în

cadrul emisiunii „Execuții în di-
rect”.

OPINIE DE ANTRENOR
Sorin Cârțu: „Despre Rusia nici nu vreau să vorbesc”

După o săptă-
mână de Mon-
dial la TVR
trebuie să recunosc că parcă aș
încerca și alte canale. Alte voci
și mai puține clișee... Poate și o
altă vervă a omului de la micro-
fon... Nu că băieții ăștia de la te-
leviziunea publică n-ar fi cât de
cât ok, doar că se simte că au
parte de transmisii de fotbal
din an în Paște iar comentând
din European în Mondial un
meci cam dispare și exercițiul.
E ca și cum te-ai antrena o dată
pe săptămână dar ai vrea să
câștigi Mondialu’...

Pentru cei care vor să încerce și
altceva ar putea căuta pe net o
transmisie BBC. Acolo a apă-
rut Vicki. Vicki Sparks, comen-
tatorul celor de la BBC, a intrat
în istorie, devenind prima fe-
meie din istorie care comen-
tează un meci de la o Cupă
Mondială. Aceasta a comentat
pentru BBC meciul de mier-
curi dintre Portugalia și Maroc,
duel câștigat de lusitani cu 1-0.
Vicki a reacționat savuros ime-
diat după golul lui Cristiano
Ronaldo: “De parcă n-ați fi
știut?”. Prestația acesteia a stâr-
nit numeroase reacții pro și
contra pe rețelele de socializare.
Dacă unii au considerat ideea
absolut dezastruoasă, au fost și
voci care au lăudat-o pe Vicki
Sparks: “Un pas mare în
direcția potrivită” sau “tocmai
a intrat în istorie”, au fost două
dintre reacțiile pozitive de pe
Twitter. Cu sau fără Vicki, ma-
rocanii trec cu greu peste în-
frângere. Și o pun în cârca
centralului american. Despre
care susțin că la pauză umbla pe
lângă Pepe să-i pună o vorbă
bună la Ronaldo să-i dea la final
tricoul. Bine că nu s-a dus la
final direct la CR7 să facă
schimb ...Intra în istorie ca pri-
mul schimb de tricouri între un
arbitru și-un fotbalist. Și ne mai
mirăm că marocanilor le-au
fost refuzate două penalty-uri.

Că veni vorba de tricouri...Și
Messi e ultrasolicitat... Iar presa
islandeză a și glumit pe seama
Skulassonilor... Că după egalul
Islanda-Argentina lui Messi i s-
au cerut la schimb 11 tricouri...

Pentru că revenim cu rubrica
noastră abia pe luni să facem o
invitație pentru duminică la fi-
nala Cupei României. De la ora
10:00 pe stadionul Olimpia...
Se vor întâlni Știința Beltiug și
Crasna Moftinu Mic. 

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

ProGrAM
Grupa D
22 iunie, ora 18:00 Nigeria – Islanda 

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

Grupa F
23 iunie, ora 21:00 Germania – Suedia
23 iunie, ora 18:00 Coreea de Sud – Mexic 

Grupa G
23 iunie, ora 15:00 Belgia – Tunisia 
24 iunie, ora 15:00 Anglia – Panama 

Grupa H
24 iunie, ora 18:00 Japonia – Senegal 
24 iunie, ora 21:00 Polonia – Columbia 

Grupa B

Portugalia – Maroc 1-0
(Ronaldo ‘4)  
Iran – Spania  0-1
(Costa ’54)   

Grupa C

Danemarca – Australia
1-1 (Eriksen ‘7 / Jedinak
’37)
Franța – Peru 1-0

Partida Croația-Argentina
s-a jucat aseară după în-
chiderea ediției.
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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.

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/

ANUNTURI DE MEDIU

l Chis Ionut Radu si Chis Simina Ancuta cu domiciliul in str.Ialomitei, nr.2,
mun.Satu Mare, jud.Satu Mare, titular al proiectului “Extindere conducta de gaze
naturale”-anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Satu Mare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra medi-
ului pentru proiectul de mai sus. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele
care o fundandamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str.Mircea
cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14
precum si la urmatoarea adresa de internet . Publicul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data
prezentului anunt
l Sc Agrotop Val SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare ferma Vegetala “ pro-
pus a fi amplasat in Criseni, Satu Mare, Craidorolt, str.Principala, nr.64. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B si la sediul Criseni,
str.Principala, nr.64 in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-
14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare
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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.
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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, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 3.105,00 euro + TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare, propri-
etatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de acces -
1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna Poiana
Lacului, sat Samara, jud. Arges – 14.630 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sapata,
jud. Arges – 5.883 euro
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil ex-
travilan - 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 ex-
travilan - categoria de folosință arabil.–16.673 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), sit-
uat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și suprafața
utilă totală de 4.132,99 mp și depozit, având ac. 75 mp
+ teren intravilan format din două parcele, având
suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str. Principală,
nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din grajd, filtru sanitar,
sală de necropsie, depozite, silozuri, sală de muls, vestiare
personal, birouri, grupuri sanitare având suprafața
construită de 2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905
mp +  teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
324.654 euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu social,
atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, depozit ma-
terial lemnos, depozit produse finite, vestiar, grup social,
atelier finisaje, hală montaj, sală de mașini, atelier deb-
itare, copr administrativ  în suprafață utilă de 3.268,80
mp + teren intravilan în suprafață de 9.007 mp, situat
în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare -
137.600 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat  în
loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare,
înscris în CF 101574 având nr. top 760/9 +
Construcție zootehnică ( extratabulară ), alături de
anexă gospodărească ( tabulară ) și șopron deschis ( ex-
tratabular ) + Teren intravilan în suprafață de 4.300
mp, situate în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având nr. top
760/10/B și 760/10/B-C – 146.700 euro
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 depozi-
tare, 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, con-
structie cu destinatie administrativa, productiva si de-
pozitare P+E, SU 144mp + teren extravilan 21.500 mp
– 147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de producție
(fost abator) și clădire de birouri, în suprafață

construită de 619 mp, situată în loc. Negrești Oaș, str. 1
Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare + transformator -  51.794
euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
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, pro-
prietatea nu este întăbulată. – 1.862 euro
“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială situată
în loc. Hotoan, nr. 16, comuna 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 proprietar, proprietatea teren și clădire
este întăbulată în extrasul de carte funciară 256 Ady
Endre nr. cad. 217 - 8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare. – 10.412 euro
“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială situată
în loc. Ghenci, nr. 43, comuna 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 pro-
prietar, 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 legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să su-
porte obligațiile care îi revin din acest punct de ve-
dere.

Auto:

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

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

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

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI, caroseria

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

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc – 15.353 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer
SRL – 3.654 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea mo-
bilierului , mobilier, diverse ), proprietatea Wimob
SA - 64.908 lei + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
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 ) proprietatea Vero
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) proprietatea
Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Sebas-
tian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Con-
struct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa
SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea Alessy
Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar
) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti
Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Ralu
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc
de marfă format din material de construcții ) pro-
prietatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Dan-
ciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pentru
usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje constructii )
proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.

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

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregis-
trată în registrul formelor de organizare sub numărul de
ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@adminin-
solv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402
200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordo-
nator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/adminis-

trator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,
1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),
13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă
în  valoare de 1.300,75 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de
marfă, cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele trans-
misie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy,
en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - uti-
laj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mo-
bile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 117.944 lei.
SC  DOMENIUL PUBLIC SATU MARE  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy,
en faillite, bunuri mobile, dispozitiv de blocare parcare cu o valoare de piață de 2.430 lei.
BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite ,stoc de marfă
(mașini de cusut ) în  valoare de 5.330,00 lei

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. Condițiile de participare,
regulamentul de vânzare va fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT valoarea de piată

170.609 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 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 fali-
ment, 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 lichidatorului ju-
diciar din localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bule-
vardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra 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 reor-
ganisation, 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 euro.
SC INTERCONSTRUCT CERTEZE
SRL,societate în reorganizare judiciară, in
judicial reorganisation, en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești,
jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter,
ap.1, comuna Florești, județul Cluj, preț
251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 20.07.2018,
ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului
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. Vacanta
de vis ep 2
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Music News
12:30 – Box Office
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului

19:30 – Printre randuri
20.45 – Incursiune in cotid-
ian
22.00 – Oameni si Fapte
(R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Marile Orase 7,8
03:00 – Incursiune in cotid-
ian
04:00 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

22: 30 - Harry Potter și Talismanele
Morții: Partea 2

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 Vocea României Junior
22:30 Harry Potter și Talismanele
Morții: Partea 2 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 oro-
rilor   22:50 15 Când se rupe
craca  00:35 12 Afacerea Est
02:00 12 Toți oamenii regelui
04:05 12  Meda 04:25  18 Hos-
tel - Căminul ororilor 

07:00 Stiri
Sport.ro 09:00
Ora exacta in
sport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta in
sport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00
Ora exacta in sport (R) 14:00 Ora
exacta in sport (R) 16:00 AP Fa-
milia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa League (PREMIERA) 21:00
Stiri Sport.ro 21:15 AP Local
Kombat Finala, Raul Catinas -
Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 AP Prison Break 23:00 AP
„Asediu pe Wembley”, Box: Kl-
itschko vs Joshua, Simion vs
Quigg (EXPLOZIV) 00:00 Stiri
Sport.ro 00:30 AP Fight Night:
GREU DE UCIS!, Sandu Lungu
- Andrzej Kulik (EXPLOZIV)
01:00 Ora exacta in sport 03:00
AP La bloc 05:00  O ra exacta in
sport (R) 06:00 Ora exacta in
sport (R)

07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fot-
bal: Fotbal FIFA
08:30 Fotbal:
Campionatul Eu-

ropean UEFA U-17, la  Croaţia
09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00
Fotbal: Campionatul European
feminin sub 17 ani, la , Cehia
12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30
Fotbal: Liga Americană de fotbal
MLS, la , 13:00 Ciclism: Turul
Italiei - Il Giro astăzi 14:00 Ci-
clism: Giro Extra 14:15 Ciclism:
Turul Italiei 18:15 Ciclism: Giro
Extra 18:30 Fotbal: Campionatul
European UEFA U-17, la ,
Croaţia 20:25 ştiri: Ştirile Eu-
rosport 20:30 Fotbal: Campi-
onatul European feminin sub 17
ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:
Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 00:25
ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-
clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi
01:30 Omnisport: Watts  02:30
Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-
bal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30
Ciclism: Turul Italiei

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

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

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

Realitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Acade-
mia de evaziune 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom 04:00
Jocuri de Putere 06:00 Oameni şi
fapte

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie
08:10 Războiul

depozitelor - Canada - Frate,
unde-i  depozitul meu? 08:35
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 09:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30
Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,
cabine pentru camionete, lână de
alpaca și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco
12:00 Lupte între roboți 13:00
Lupte între roboți 14:00 Lupte
între roboți 15:00 Tehnologie
extremă - Canalul Panama 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - Canada - Frate, unde-
i depozitul meu? 17:00 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 17:30 Fail Army - Episod 8
18:00 Maşini pe alese - Ford Pop-
ular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și cuțite
utilitare 19:30 Cum se fabrică di-
verse lucruri? 20:00 Teste de
bărbăție - Episod 4 21:00
Deschizătorii de drumuri -
Botezul focului 22:00 Mistere
descifrate - A fost găsită Cursa
370? 23:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod
4 
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Un hoț politicos și timid. 
A cerut banii de la o bancă, a
fost refuzat și a plecat spășit

Să mai zică cineva că
în frumoasa și fascinanta Ro-
mânică a murit bunul simț și
politețea. Lucrul acesta a vrut
să-l demonstreze, nici mai
mult nici mai puțin,  un hoț
din Cluj. Omul, cu faţa
acoperită şi înarmat cu un pis-
tol, a intrat într-o unitate
bancară din municipiul Cluj-
Napoca şi a cerut banii.
Bărbatul ar fi fost refuzat şi a
părăsit incinta băncii în fugă.
Nu știm exact dacă și-a cerut
și scuze casieriței că a derenjat-

o cu hold up-ul lui, însă tre-
buie apreciat bunul simț al
hoțului. Cert este că după se-
sizarea incidentului, toate
echipajele de poliţie au fost
mobilizate pe teren pentru
prinderea bărbatului în cauză.
Nu la fel de politicos a fost
însă un alt hoț, care cu numai
trei zile în urmă, a intrat într-
o bancă din municipiul Cluj-
Napoca şi, sub ameninţarea
unui cuțit, a furat aproximativ
20.000 de lei. El este căutat de
atunci.

Samfest Jazz international, 
în acest week-end la Satu Mare
8 Nume sonore vor concerta în cadrul celei de a X-a 
ediții a festivalului

Iubitorilor acestui gen muzical,
dar nu numai, li se oferă, la
acest sfârșit de săptămână, un

regal de jazz la Satu Mare. În pe-
rioada 22 – 24 iunie 2018, Pasajul
Ștefan Ruha din Satu Mare va
găzdui cea de a X-a ediție a Festi-
valului Samfest Jazz International. 

Scena va fi amplasată lângă
Turnul Pompierilor iar concertele
vor începe în fiecare seară la ora
19.00. Pe durata celor trei seri de fes-
tival, pe această scenă vor urca nume
sonore ale jazz-ului atât din țară cât
și din străinătate. 

Participă: Stavros Lantsias
Sextet (Grecia), Csaba Toth Bagi
Balkan Union feat Fausto Beccalossi
(Ungaria/Italia), Jazzybit (Româ-
nia), Shakatak (Marea Britanie),
Arve Henriksen & Jan Bang (Norve-
gia), Exit Oz (România), Bugge Wes-
seltoft & Christian Prommer
(Norvegia/Germania), Molnar Dix-

ieland Band (Ungaria) și Laura
Orian (România).

Informații pe pagina
evenimentului: .

Festivalul Samfest Jazz In-
ternational este organizat de
Primăria Municipiului Satu Mare și
Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu”.

florin Dura

FESTIVAL. Sfârșit de săptămână cu mult jazz la Satu Mare

Concursul ecvestru de la Rușeni, 
la a VII-a ediție

Sâmbătă, la Rușeni, va
avea loc cea de a VII-a ediție a
Concursului Ecvestru, dedicat
cailor. La eveniment ca și în alți
ani vor participa foarte mulți iu-
bitori de cai din tot județul Satu
Mare și competitori.

Vor avea loc momente
distractive și anume prezentarea
dresării unui cal, a unui ponei ,
moment de prezentare a unor
câini dresați, va avea loc și o
tombolă iar banii strânși vor fi
donați unei familii nevoiașe din
Rușeni. 

Manifestarea ecvestră
este  organizată de un grup de iu-
bitori de cai din judeţ, în frunte
cu preotul ortodox din localitate.

La invitaţia Ambasadei
Muntenegrului, luni, 18 iunie,
Corul Mixt Medieşana din
Medieşu Aurit, dirijat de profesorii
Ileana şi Ioan Petrovici, a participat
la o recepţie organizată de
Excelenţa Sa Nagy Ferdinand, am-
basadorul României în Muntene-
gru, cu ocazia sărbătoririi
Centenarului Marii Uniri. Recepţia
s-a desfăşurat pe puntea bricului
Mircea, ancorat în portul Tivat,
alături de comandantul vasului-
şcoală şi echipajul său, împodobit
sărbătoreşte pentru acest eveni-
ment. Programul prezentat de
Corul Medieşana a cuprins Imnul
Naţional al României, Imnul
Naţional al Muntenegrului, cântece
patriotice şi prelucrări de folclor.
Ţinuta impecabilă a formaţiei
corale, cât şi nivelul interpretativ au
fost apreciate de ambasadorii celor-
lalte ţări invitate la acest eveniment. 

Ambasada României din
Muntenegru a transmis Corului
Medieşana, care a a fost însoţit la
acest eveniment de domnul Radu
Iancu, ca organizator şi membru al

corului, mulţumiri pentru efortul
făcut pe un drum dificil de peste
1000 km pentru a fi prezenţi la
acest eveniment. Au mai cântat
Roman Lavinia, elevă în clasa a 8-a
din Medieş, Silaghi Emanuel şi
Muscan Mihai. 

În ziua următoare coriştii
din Medieş au vizitat Croaţia,
vechea cetate din Dubrovnic, iar în
ziua de miercuri au susţinut un con-

cert religios la Biserica Ortodoxă
din Kotor, o adevărată perlă a Adri-
aticii. Medieşenii se întorc în ţară
cu satisfacţia unui eveniment îm-
plinit, prilejuit de Anul Centenaru-
lui. Pe această cale, Corul
Medieşana mulţumeşte în primul
rând dirijorilor Ileana şi Ioan Petro-
vici, precum şi sponsorilor Alu
Menziken şi Top Design Furniture
din Medieşu Aurit.

Corul din Medieş a concertat în Muntenegru
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