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Oșenii au petrecut în număr mare
la Zilele Orașului Negrești-Oaș

Trebuie constituită de îndată o
comisie parlamentară de anchetă
a protestelor 

cotidianul sătmărenilor

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

DECEBAL (US) 
per CENTENAR!

pag. 6

LigA A 3-A

Unirea Tășnad începe 
campionatul la Reghin

Evenimentele din Piaţa
Victoriei au redeschis dezbaterile
privind modificarea legii care regle-
mentează activitatea Jandarmeriei.
Opoziţia ar vrea să impună sanc-
ţiuni mai aspre jandarmilor care
comit abuzuri, dar şi măsuri pentru
identificarea mai uşoară a acestora.
De cealaltă parte, social democraţii
susţin în continuare un proiect
depus anul trecut, prin care jandar-
mii ar avea puteri sporite.

Cei din arcul puterii sus-
ţin un proiect de lege aflat deja în
dezbatere parlamentară, care ar
acorda tocmai astfel de atribuţii
Jandarmeriei.

Potrivit acestuia, jandar-
mii ar putea face reţineri, perchezi-
ţii de autovehicule, audieri de

persoane şi alte acţiuni specifice
poliţiei judiciare.

Dorel Căprar, preşedin-
tele comisiei de apărare a Camerei
Deputaţilor: “Este necesară o mo-
dificare a legii Jandarmeriei (…) Să
trecem mai multe  atribuţii în par-
tea  jandarmilor. (…) Dacă i-am
susţine cu toţii atât legislativ, cât şi
executiv (…) cred că jandarmii ar
avea puterea să intervină  în aşa fel
încât să nu le fie frică că li se fac
plângeri penale, că ajung  pe la par-
chetele militare”.

PSD a depus proiectul în
Parlament la începutul anului tre-
cut, după protestele privind Ordo-
nanţa 13.

Acesta este susținut în to-
talitate și de Jandarmerie. 

Discuții pentru modificarea
legii Jandarmeriei 
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Consultări cetățenești
pentru viitorul Uni-

unii Europene -
Negreşti Oaş
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 20 august 2018
ziua 232 a anului

Soarele răsare la 6 și 28 minute,
apune la 20 și 26 minute.

1000 - Întemeierea statului
maghiar de Sfântul Ștefan.
Astăzi, sărbătorită ca zi
națională în Ungaria.

Singura manieră prin care
putem să devenim mari este să
fim mici în ochii noştri. 

(Thomas Watson)

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. Prooroc
Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor
şi Teoharie
Romano-catolic -Ss. Bernard,
abate, înv. ; Samuel, profet
Greco -catolic  - Sf. pf.
Samuil; [Sf. Bernard].
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Prin intermediul editoru-
lui George Terziu, am intrat în pose-
sia unei cărţi cu totul deosebite.
Editura „Inspirescu” este capabilă să
scoată şi astfel de „perle”, care te
„ung” la suflet şi mai descreţesc frun-
ţile oamenilor, care merită să uite
niţel de ură, duşmănie, răutate şi in-
vidie- trăite zilnic în această ţară.

Florin Alexandru ne oferă
o carte interesantă prin conţinut, in-
tegrat în 7 capitole axate fiecare pe o
temă. Cartea „Donatorul de zâm-
bete” se deschide cu un „Ante-zâm-
bet” în care autorul se prezintă ca un
fost scenarist la PRO TV, în serialul
„La bloc”, de unde a început să pu-
blice cărţi, ajungând la a patra. Ori-
cum, se vede dorinţa lui de „a aduna”
zâmbete cititorilor, prin „poantele”
înşiruite, aşa cum am spus – tematic!

Nu uită ca, la început, să ne prezinte
alfa-beta-rul cu zâmbete. Am să vă
redau doar câteva, la întâmplare: 
Alcool: scuză că mergi cu Pluguşorul
în ziua de Paşte.
Conductă: din lac în puţ
Ruşine: cuvânt pe cale de dispariţie
Stea: vorba lui Eminescu: „Azi o
vedem şi nu e...”. Acum e FCSB.
Uger: visul unui soţ cu o soţie cu
sânii mici.
Zero: am crescut în ochii Europei

Ne spune autorul că un
om deştept zâmbeşte în fiecare zi, să
nu amintim de câte ori zâmbeşte în
timpul nopţii!

Cartea este presărată cu
caricaturi ale lui Crin, iar pe copertă
a lui Ştefan Popa – Popas, iar în final
nişte scenarii de filme ca: „Scenariu
thriller de groază”, „Film romantic”,
„Film pseudo-politic”.

Din partea „donatorului”
există o aducere aminte a faptului că
acum tot mai mulţi oameni care au
probleme grave de sănătate primesc
o nouă şansă la viaţă datorită dona-
torilor de organe. Poţi primi o inimă
nouă, un rinichi nou, un plămân nou
– de la un donator (rudă, prieten, ne-
cunoscut). Oare, oamenii trişti n-ar
avea şi ei dreptul să primească un
zâmbet?(de la o rudă, prieten sau ne-
cunoscut – de la un donator!) Acesta
este şi scopul cărţii de faţă. Autorul
este optimist că implantul va reuşi!

Ca să vă conving, din cele
7 capitole tematice voi extrage câ-
teva, tot la întâmplare:
- Tinereţea este acea perioadă a vieţii
când viţelul îşi doreşte să fie bou. Ma-
turitatea este atunci când lumea ob-

servă că visul lui a devenit realitate.
- De teama Crăciunului, mulţi porci
au devenit porci sub acoperire. Tot
degeaba! Când văd lăturile, se desco-
peră imediat!
- Ca şi gazetar primea banii per arti-
col. Apoi, când a scris ode
conducătorilor, a primit banii per
vers.
- Unde eşti copilătie cu... bă, care ai
furat pădurea?
- Primul transplant din lume l-a rea-
lizat Adam. El i-a donat o coastă
Evei. Iar ea ce-a făcut? I-a pus imediat
sula-n coastă.
- Dragostea pe euro se numeşte sex.
Dragostea pe lei se numeşte prosti-
tuţie.
- Ok, Apolodor din Damasc a ridicat
podul peste Dunăre. Totuşi, aşa de
curiozitate, ce partid l-a ajutat să câş-
tige licitaţia?
- Spune c-a reuşit în viaţă, c-a avut o
stea în frunte. Şi-a mutat-o la timp pe
umăr.
- Publica obsedant pe Facebook
numai poze cu tipe cu sânii XXXL.
De-abia mai târziu au aflat că fusese
crescut cu lapte praf.
- Şeful e şef şi-n şanţ. Numai să
ajungă odată acolo.
- Dacă prostia ar avea preaplin, vă
daţi seama câte inundaţii ar fi zilnic?
- Ok, spunem mereu „mama ei de
viaţă!” ... Dar despre taică-său, chiar
nimic?
- Bărboşii pierd cam 20% din sosurile
pe care le mănâncă. Măcar pierd pe
barba lor!
- De Crăciun, miroase peste tot a
porc. Curios este că şi după Crăciun,
unii păstrează acelaşi miros!

- Colega ne-a spus că astă noapte a
făcut sex de şapte ori! Deci, fără soţ!
- Curios, nici vara, aleşilor noştri nu
le place la răcoare!
- Există băutori de vin şi băutori de
spriţ. Mă opresc aici, n-aş vrea să di-
luez subiectul!
- L-au prins c-a dat stomatologului
bani falşi. El a declarat: Păi, ce, el mi-
a pus dinţi adevăraţi?
- Când îi suni, unii spun că sunt la
muncă, alţii la treabă. Cei din urmă
sunt puşi politic!
- O dată a stat patru ore într-un
muzeu arhiplin. N-a crezut că atâta
lume a uitat umbrela acasă.
- Cică, dacă ai fosfor mult, eşti inte-
ligent. Fals! Altfel, o cutie de chibri-
turi ar trebui să primească premiul
Nobel.
- Aşa cum Olanda este ţara lalelelor,
de ce n-am fi şi noi, ţara belelelor?
- Şeful s-a îngrijorat că nu-şi aducea
aminte de anii de studenţie. Poate şi
pentru că nu făcuse nicio facultate!
- Din păcate, bătrâneţea nu este o
boală. Este un cumul de boli.
- Îmi plac oamenii cu două feţe. Poţi
să le dai palme dublu!
- Dacă conducătorii ar fi plătit taxa
de prostie, vă daţi seama ce buget
imens am fi avut?
- Zeus era regele jucător. Strămoşul
lui Băse.
- Domnule primar, mergeţi la Te-
chirghiol? Dacă nu, vă rog, treceţi pe
strada mea!
- Proştii nu se sfiesc să-şi cumpere te-
lefoane deştepte!
- Facem haz de necaz! La cât umor
avem, e firesc să avem atâtea neca-
zuri!

TEODOR CURPAŞ

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

Despre baschet la

Săptămâna sportivă
Baschetbalistele de la CSM
SATU MARE, Andrea Olah
si Adina Pop sunt invitate in
aceasta seara in studioul emi-
siunii Saptamana sportiva. De
la ora 20,45 la Nord Vest TV
se va vorbi despre baschet, de-
spre CSM si despre nou infi-
intata echipa de fotbal CSM
Olimpia Satu Mare.

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

Florin Alexandru – donator de... zâmbete!

ANGAJĂM -
VÂNZĂTOARE PRO-
DUSE COFETĂRIE ŞI

-VÂNZĂTOARE
ÎNGHEŢATĂ
STRADALĂ

Informaţii la telefon
0261/716020 sau pe Str.

Aurel Vlaicu, Nr.69.
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consultații de specialitate la cabinet Dr. coica
Zilnic intre orele  11:00-
13:00 la  Cabinet Dr.
Coica, va consulta:
Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 
PSIHIATRIE
P r o g r a m ă r i :
0 2 6 1 . 7 6 6 . 3 9 0 ;
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
A L E R G O L O G I E
IMUNOLOGIE CLIN-
ICA

Consultaţii gratuite cu
Biletul de Trimitere de la
medicul defamilie!

Programări: 0740.839.818

Zilnic intre orele   10:00-
16:00 la Cabinet  Dr.
Coica, va consulta:
Dr. Bancea Nicoleta

MEDIC SPECIALIST
DERMATO-

VENEROLOGIE
Oferă consultaţii de:
-Dermatoscopie
-Dermabraziune
-Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953

Zilnic la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:
Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE
Programări: 0740.314.450

In fiecare Marti si Joi la
Cabinet Dr. Coica, bl. CU
1 8 / 1
va consulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 
ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015

În fiecare Marti si Joi între
o r e l e 1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0
la Cabinet Dr. Coica, bl.
CU.6. ap. 2  va consulta:
Dr. Stancu Lapuste Ra-
mona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE
P r o g r a m ă r i :
0 7 4 3 . 0 4 1 . 7 7 5 ;
0 2 6 1 / 7 6 6 3 9 0 ;
0740.011.578

INEDIT

Pe ulițele satului…  la Muzeul în Aer
Liber al Țării Oașului
8 Peste 700 de copii au participat la evenimentele organizate sub egida Zestrea Oașului 

Circa 700 de copii, însoțiți
de părinți și bunici, au
trecut pragul Muzeului

în Aer Liber al Țării Oașului în
cursul acestei luni, participând la
evenimentele organizate sub tit-
lul ”Pe ulițele satului…”, sub
egida Zestrea Oașului.

Zilnic, începând cu 1
august, la atelierele
meșteșugărești și de creație au
participat între 30 și 40 de copii,
de acasă și din diaspora, care, sub
îndrumarea meșteșugarilor și a
coordonatorilor activităților, s-
au inițiat în meșteșuguri oare-
cum uitate, au descoperit lectura
și multe jocuri interactive, s-au
familiarizat cu muzica și dansul
din Țara Oașului, au pătruns în
tainele artelor plastice și au
învățat tehnici de acordare de
prim-ajutor.

De cea mai mare parti-
cipare s-a bucurat piesa de teatru
„Soacra cu trei nurori”, în inter-
pretarea inedită a Trupei Ararat,
eveniment la care au participat
circa 300 de persoane.

Suita de acțiuni organi-
zate în cadrul evenimentului ”Pe
ulițele satului… la Muzeul în Aer
Liber al Țării Oașului” s-a înche-
iat joi, când copiii au învățat de
la mătușa Floare să gătească
gogoși delicioase.

Primarul orașului
Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a
precizat că atelierele au consti-
tuit un punct de atracție inedit
în fiecare zi, atât pentru copiii
negreșteni de acasă, cât și pentru
cei veniți din Diaspora în această

perioadă.
„Atelierele, diversificate

în fiecare zi, au oferit șansa fiecă-
rui copil să participe, iar scopul
de a apropia copiii din Negrești-
Oaș de cei din diaspora, întorși
în această perioadă acasă, a fost
atins. Au fost acțiuni interactive,
atractive și educative la care co-
piii și părinții au răspuns pozi-
tiv”, a declarat primarul Aurelia
Fedorca.

Managerul cultural Na-
talia Lazăr a declarat că eveni-
mentul, aflat la a treia ediție, a
avut mai mare succes decât în
anii precedenți, motiv pentru
care proiectul va fi continuat și
îmbunătățit în viitor.

„Atelierele pe care
le-am organizat în această pe-
rioadă a vacanței de vară la Mu-
zeul Țării Oașului au avut un
ecou puternic. Am încercat să-i
apropiem pe copii de patrimo-
niu, prin intermediul unor
activități cu caracter non-formal,
și ne-am bucurat de receptivita-
tea comunității. Ne gândim deja
la organizarea următoarei ediții,
pe care o dorim mai diversifi-
cată”, a precizat managerul cultu-

ral Natalia Lazar.
Evenimentul a fost or-

ganizat de Muzeul Țării
Oașului, fiind susținut de Primă-
ria și Consiliul Local Negrești-
Oaș.

nicolae ghiŞan
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VaMa PETEa

A vrut să-și scoată copilul ilegal din țară!
8 Mama l-a înfășurat într-o pătură și l-a pus sub bancheta din spate

Sambata, în jurul orei
07.00, la Punctul de Trecere a
Frontierei Urziceni, s-a prezentat
pe sensul de ieşire din ţară,
călătorind ca pasager într-un mi-
crobuz marca Volkswagen, o fe-
meie, cetăţean român, în vârstă
de 30 de ani, domiciliată pe raza
judeţului Sibiu.

la controlul efectuat
asupra microbuzului, poliţiştii
de frontieră au descoperit ascuns
sub bancheta din spate, acoperit
cu o pătură, un băiat, în vârstă de
5 ani.

din primele verificări,
s-a constatat faptul că minorul

este fiul pasagerei. la cercetări
aceasta a declarat că intenţiona să
ajungă cu băiatul în Polonia,
unde a menționat că are un loc
de muncă, dar că nu avea docu-
mente de călătorie pentru acesta
fapt pentru care l-a ascuns sub
banchetă pentru a încerca să iasă
cu el din ţară.

celor două persoane li
s-a întrerupt călătoria, iar în
cauză se efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
participaţie improprie la trecerea
frauduloasă a frontierei de stat, la
final urmând a fi luate măsurile
legale ce se impun.

Consultări cetățenești pentru viitorul
Uniunii Europene - Negreşti Oaş

Ministrul delegat pen-
tru Afaceri Europene,
Victor Negrescu, a

participat duminică, 19 august
2018, la Negrești-Oaș, la sesiu-
nea interactivă de consultări
cetățenești privind viitorul
Uniunii Europene, având ca te-
matică „Europa valorilor co-
mune“, unul dintre pilonii
viitoarei agende a Președinției
României la Consiliul Uniunii
Europene.

Evenimentul, organizat
de Ministerul afacerilor Externe
şi institutul European din româ-
nia, în parteneriat cu Primăria și
consiliul local negrești-oaș, s-
a bucurat de o participare nume-
roasă, printre invitați
numărându-se secretarul de stat
în ministerul Finanțelor, Florin
iura, vicepreședintele agenției
naționale pentru Protecția Me-
diului, radu roca, prefectul da-
rius Filip, administratorul public
al Județului Satu Mare, Szabolcs
nagy, primari din județ, consi-
lieri județeni, municipali și locali,
directori de instituții publice,
experți din administrația

județeană și locală și din diverse
alte domenii, profesori, oameni
de cultură și de afaceri, dar și ro-
mâni care trăiesc în alte țări euro-
pene și se află acum în
negrești-oaș.

În deschiderea dezbate-
rii, primarul aurelia Fedorca i-a
mulțumit înaltului oaspete pen-

tru că a ales orașul negrești-oaș
pentru această sesiune de consul-
tări, precizând că din zona
oașului fiecare familie are cel
puțin un membru plecat în stră-
inătate.

Ministrul delegat Vic-
tor negrescu a precizat că nu în-
tâmplător a fost ales orașul

negrești-oaș pentru organizarea
sesiunii de consultări la nivelul
regiunii de nord-Vest.

”Facem consultări în
fiecare regiune, în regiunea de
nord Vest am decis să o organi-
zăm la negrești-oaș și nu întâm-
plător aici. Vrem să transmitem
un mesaj că vocea fiecărui
cetățean este importantă”, a de-
clarat Victor negrescu.

acesta a precizat că
genul acesta de dezbateri se
desfășoară în fiecare stat membru
UE, iar românia participă în
mod activ pentru că anul viitor,
în perioada în care românia va
deține președinția UE, se va de-
cide viitorul proiect european.
„acest proiect urmează să fie dis-
cutat cu ocazia summit-ului UE
care va avea loc în 9 mai 2019 în
românia și va fi transpus într-un
document denumit agenda lide-
rilor Europei. 

Ministrul delegat Vic-
tor negrescu a punctat că vocea
cetățenilor din București, dar și

din negrești-oaș este la fel de
importantă ca și a cetățenilor din
Bruxelles, Berlin, Paris sau lisa-
bona. ”Vocea tuturor e esențială
pentru a avea un viitor comun”, a
conchis Victor negrescu.

Participanții la dezba-
tere au fost invitați să-și spună
părerea, pe o aplicație online,
despre apartenența româniei la
Uniunea Europeană, să facă o
evaluare a bilanțului aderării ro-
mâniei la Uniunea Europeană, să
spună ce provocări actuale pot
influența viitorul Uniunii Euro-
pene și ce direcții strategice ar
trebui să promoveze românia
pentru viitorul UE.

de asemenea, alte în-
trebări s-au referit la domeniile
prioritare de acțiune pe care ar
trebui să le promoveze românia
în calitate de Președinție a con-
siliului Uniunii Europene în se-
mestrul i 2019, care ar fi
elementele ansamblului de valori
europene, ce politici publice și
mecanisme europene ar trebui
consolidate pentru materializa-
rea valorilor comune și, nu în ul-
timul rând,  pe ce valențe ar
trebui axate discuțiile actuale
privind viitorul proiectului eu-
ropean.

acest ciclu de eveni-
mente se înscrie în inițiativa lan-
sată de mai multe state membre;
ele constituie astfel un cadru de-
mocratic pentru dezbaterea celor
mai importante teme la nivel eu-
ropean - atât cele care privesc di-
rect românia și pe cetățenii săi,
cât și cele relevante pentru viito-
rul Uniunii Europene.

la nivel european, re-
zultatele consultărilor cetățenești
desfășurate în statele membre vor
fi raportate consiliului Euro-
pean (decembrie 2018) și discu-
tate în perspectiva Summitului
șefilor de stat și de guvern din
Uniunea Europeană de la Sibiu
(9 mai 2019), având ca tematică
viitorul Europei.

Florin dUra

Poliția locală
Prinsă cu
droguri în cen-
trul Sătmarului  

o tanara de 31 de ani a
fost prinsa in Piata libertatii din
Satu Mare, avand la ea substanţe
etnobotanice. cazul a fost pre-
luat de Politia Municipiului.

„Un echipaj al Poliției
locale Satu Mare a depistat-o, în
Piața libertatii, pe anetta E., 31
de ani, având asupra sa două pli-
curi cu substanțe etnobotanice.
cazul a fost preluat de Poliția
municipiului Satu Mare”, este
mesajul postat pe pagina de
Facebook a Politiei locale Satu
Mare.
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CAPITALA ȚăRII OAȘULUI ÎN SăRBăTOARE

Oșenii au petrecut în număr mare 
la Zilele Orașului Negrești-Oaș
8 La eveniment, printre invitați i-am avut și pe ministrul Sănătății, Sorina Pintea, ministrul pentru
Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, sau pe senatorii Șerban Nicolae și Gabriel Leș

Așa cum era de așteptat, și
ediția din acest an a
Zilelor Orașului Negrești

Oaș s-a bucurat de o participare
numeroasă. Minivacanța de
Sfântă Mărie, precum și în-
toarcerea acasă, în concediu, a
oșenilor ce muncesc în
străinătate a transformat capitala
Țării Oașului și mai ales zona sta-
dionului într-un furnicar. Reved-
eri de suflet, moment de excepție,
negreșteni de seamă , premiați,
concerte deosebite , mâncare
bună și băutură pe măsură, toate
au creat o atmosferă specială la
Negrești Oaș.

Invitați de seamă la
sărbătoarea oșenilor

Prima zi a Zilelor
Orașului Negrești-Oaș –
sărbătoarea negreștenilor de pre-
tutindeni organizată sub egida
Centenarului Marii Uniri – s-a
bucurat de o participare
numeroasă atât din partea
invitaților, oficiali guvernamen-
tali, din conducerea județului
Satu Mare și a județului
Maramureș, cât și a negreștenilor
și oșenilor.   

Ministrul Sănătății, So-
rina Pintea, ministrul pentru
Românii de Pretutindeni, Na-
talia Intotero, senatorii Șerban
Nicolae și Gabriel Leș,
președintele Consiliului
Județean Maramureș, Gabriel
Zetea, secretarul de stat în Min-
isterul Finanțelor, Florin Iura,
vicepreședintele Agenției
Naționale pentru Protecția
Mediului Radu Roca, prefectul
județului Satu Mare, Darius
Filip, președintele Consiliului
Județean Satu Mare Csaba
Pataki, consilieri județeni, mu-
nicipali și locali, primari din tot
județul, directori de instituții,
dar și o delegație din orașul
înfrățit Teacevo din Ucraina au
răspuns invitației primarului Au-
relia Fedorca de a participa la
manifestări.

Evenimentul a început
cu o paradă de la Primărie spre
stadion, locul unde a fost
amenajată scena și unde invitații
au primit plachete aniversare, în
semn de recunoștință pentru că
au ținut să fie alături de
negreșteni la sărbătoarea
orașului lor. 

Mesaj de suflet 
În discursul său, pri-

marul Aurelia Fedorca a arătat că
această ediție a sărbătorii se
desfășoară sub egida Centenaru-
lui Marii Uniri.

„Mi-aș dori ca după

momentele pe care le petrecem
împreună să fim mai uniți pen-
tru a putea realiza împreună
proiectele mari de care familiile
noastre, comunitatea noastră și
această parte de țară au atâta
nevoie. Sunt o mulțime de
proiecte, care se văd la tot pasul
în orașul nostru, dar pe care nu
le putem face fără sprijinul Gu-
vernului României, care este și
azi alături de noi prin
reprezentații săi”, a afirmat pri-
marul Aurelia Fedorca. 

Aceasta a adăugat că
”cel mai de preț lucru pe care îl
putem lăsa moștenire
generațiilor viitoare este
educația și cultura, dragostea de
neam și țară”, precizând în acest
context că în acest an au fost de-
puse pentru finanțare din fon-
duri europene cele mai mari și
mai ambițioase proiecte de
modernizare a tuturor
instituțiilor de învățământ din
oraș. 

Primarul Aurelia Fe-
dorca a încheiat spunând că în
fiecare acțiune ”gândul nostru
este la negreştenii de pretutin-
deni şi ne dorim ca împreună să
construim oraşul şi ţara în care
să vă puteţi întoarce acasă”.

După discursurile
invitaților, primarul Aurelia Fe-
dorca a decernat titlurile de
cetățean de onoare preotului
ortodox Ioan Pop de la Cate-
drala Ortodoxă și protopopului
greco-catolic de Oaș, Iacob
Feier, după care au fost premiați
olimpicii și elitele. 

De asemenea, au fost
acordate diplome și plachete
personalităților orașului,
olimpicilor și elevilor merituoși. 

Primul moment artistic
după premiere i-a aparținut
folkistului George Negrea, care
le-a cântat oşenilor melodia
dedicată românilor plecaţi din
ţară.

Prima zi s-a încheiat cu
recitalurile de excepție oferite de
trupa What`s UP și de îndrăgita

interpretă Irina Rimes, care au
adunat la stadion mii de
negreșteni și oșeni. 

Folclor, Phoenix 
și Carla’s Dreams

Zilele Orașului au con-
tinuat ieri   cu un medalion fol-
cloric Nicu Pop și Sorin Cucu.
Nu putea lipsi din program mo-
mentul  folcloric oșenesc cu
Maria Tripon. Tot aseară a avut
loc  premierea cuplurilor care
aniversează Nunta de aur.
Maria Petca Poptean și Ansam-
blul Măgura,  Lavinia Goste,
Marius Zorilă și orchestra,  Marc
Mesaroș & Band au oferit pub-
licului momente de neuitat.

Vedetele serii au fost de
departe legendarii de la
PHOENIX precum și trupa
momentului în muzica
românească, moldovenii de la
CARLA’S DREAMS.

Totul s-a încheiat după
miezul nopții cu un spectaculos
foc de artificii.  

Organizatorii eveni-
mentelor sunt Primăria și Con-
siliul Local Negrești-Oaș, Casa
Orășenească de Cultură
Negrești-Oaș, Muzeul Țării
Oașului, Centrul Național de In-
formare și Promovare Turistică
Negrești-Oaș și SC Events Wal-
ter SRL.

FLORIN DURA
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SărBăTOare De SUFLeT

DECEBAL(US) per CENTENAR!
8 Bustul regelui dac Decebal, dezvelit în localitatea sătmăreană care îi poartă numele

Un grup de tineri
inimoși, reuniți în
Asociația Culturală

Dacidava, au dorit să cinstească
Centenarul Unirii, eveniment
istoric datorită căruia există
acum satul lor, Decebal,
spărgând tiparele festivismelor
cu care ne-am obișnuit de-a
lungul întregului an în alte părți
ale județului și țării.

Cu sprijinul Primăriei
Vetiș, de care aparține satul
aproape lipit deja de capitala
județului, ei au încropit un fel de
sărbătoare populară, cu influențe
culturale moderne, prin care au
dorit să reînvie ceva din bogata
viață culturală a strămoșilor lor,
inclusiv printr-o reprezentație de
”teatru la șură”, în interpretarea
unei trupe cât se poate de profe-
sioniste din București.

După inscripția de pe
un vas ceramic descoperit la mi-
jlocul anilor 50, ”Decebalvs per
Scorilo”, care după unii istorici s-
ar traduce ”Decebal , fiul lui Sco-
rilo”, am putea transpune în timp
ideea că localitatea Decebal din
Sătmar a renăscut odată cu Marea

Unire din 1918. Când zona a fost
populată cu coloniști veniți în
mare parte din Maramureșul is-
toric. ( Săpânța, remeți ...)

Gheo și Mărie, 
gazde bune

Încă de la orele amiezii
de sâmbătă, păpușile uriașe Gheo
și Mărie și-au așteptat oaspeții la
intrarea pe ulița pe care se petre-
ceau toate evenimentele grozave
ale acestei sărbători, iar Gheo
chiar s-a salutat prietenos  cu
motocicliștii dintr-o coloană
pornită din Ungaria.

În curtea școlii de lângă
biserică, meșterii populari își
așteptau ucenicii dornici să
deprindă câte ceva din tainele
meșteșugurilor vechi sau, pur și
simplu, doar să cânte la fluier sau
la tulnic, la fel ca strămoșii lor care
au pus bazele acestei colonii din
Câmpia Sătmarului.

Bustul lui Decebal
Momentul culminant al

zilei a fost inaugurarea oficială, în
prezența primarului iuliu ilyes, a
Parcului Memorial Centenar De-

cebalus și dezvelirea bustului lui
Decebal, realizat de sculptorul cu
rădăcini în satul vecin Oar și
cunoscut în saloane mari de
expoziții din europa și america,
Marius rițiu.

”Noi și Decebal suntem
o țesătură fără de sfârșit. O

sărbătoare a firului de lână care ne
leagă de rădăcini, de pământul
din care am fost plămădiți. Prin
Voi, pentru ucenicii ce or să vie,
sărbătorim 2.000 de ani într-o
singură zi” – spune organiza-
toarea principală a Festivalului
Decebal(us) – Noi și Decebal,

ioana amalia Kerekes.
au fost și cântece și voie

bună, s-au prins și într-o horă a
ielelor, iar seara s-au așezat pe
baloți de paie pentru a urmări
spectacolul inedit al ”teatrului în
șură”.  Ca-n vremurile frumoase
de odinioară!

ieri,  19 august 2018,
începând cu ora 12.30, în Sala
de expoziții de la parterul

Castelului Károlyi din mu-
nicipiul Carei a avut loc
vernisajul expoziției de pictură,

intitulate „aspecte ascunse din
puterea instinctului” a artistei
Dániel Éva, originară din
Sfântu Gheorghe, membră a
Federației de arte Vizuale din
Suedia și a asociației Univer-
sale de arte Vizuale din Stock-
holm. 

Manifestarea a fost
deschisă de adrian Ștefănuți,
referent în cadrul Centrului de
Promovare a Turismului Cul-
tural „Gróf Károlyi”, după care
poetul Seres Francisc a preluat
rolul de moderator, prezentând
detalii despre artistă și despre
creațiile acesteia. 

a mai luat cuvântul și
artista Dániel Éva, care, vizibil
emoționată, le-a mulțumit
celor prezenți pentru faptul că
au venit la vernisaj. 

Momentele artistice au
fost realizate de artistul emerit
Zágony Mihály, care a interpre-
tat la taragot mai multe frag-
mente muzicale și elek Betina,
care a recitat două poezii, scrise
tocmai de artista Dániel Éva.

Seres Francisc a recitat,
de asemenea, două poezii,
creații proprii. În cadrul
expoziției se regăsesc peste 100
de lucrări de pictură și grafică,

extrem de bogate cromatic, care
au fost realizate folosind o
tehnică multidimensională
neobișnuită, cunoscută și ca
metoda „HiLLMaNN”. 

evenimentul a fost or-
ganizat cu sprijinul Direcției de
Cultură și Sport a Municipiului
Carei și Centrului de Pro-
movare a Turismului Cultural
„Gróf Károlyi”. 

expoziția poate fi
vizitată  până pe  31 august
2018, conform programului de
vizitare a Castelului Károlyi, de
marți până duminică, între
orele 09.00 – 16.30.

Carei  /  Artista Daniel Eva și-a expus picturile la Castelul Karolyi
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Ministrul apărării
naţionale, senatorul Psd
Mihai Fifor, a apreciat,

duminică, pe Facebook, că „trebuie
constituită de îndată” o comisie
parlamentară de anchetă a
protestelor violente din 10 august,
care să răspundă la întrebări precum
„cui foloseşte dărâmarea prin
violenţă a Guvernului?”.

„ieri, şi susţin cu tărie
această propunere, colegul nostru,
europarlamentarul dan nica, a so-
licitat constituirea unei comisii par-
lamentare de anchetă pentru
analizarea evenimentelor din 10 au-
gust. Pentru asta a fost ameninţat cu
moartea. nu este singurul membru
Psd care primeşte astfel de
ameninţări şi nu putem permite
perpetuarea şi accentuarea politicii
iresponsabile de fracturare a
societăţii româneşti. de aceea
această comisie trebuie constituită
de îndată. Guvernele se schimbă de
către majorităţi parlamentare rezul-
tate în urmă votului democratic şi
nu prin violenţe puse la cale în
stradă”, a scris ministrul apărării,
Mihai Fifor, duminică pe contul său
de Facebook.

Potrivit acestuia, pe 10
august a fost un „scenariu incredibil
de bine pus la punct” pentru
dărâmarea prin violenţă a Guvernu-
lui. Fifor face şi o prezentare a
şirului protestelor de vinerea trecută
care, spune el, ridică mai multe
semne de întrebare.

„Qui prodest? aceasta

este prima întrebare care se impune
atunci când cauţi să afli adevărul de-
spre o întâmplare sau altă. cui
foloseşte ce s-a întâmplat? aşa tre-
buie să înceapă şi orice discuţie de-
spre ziua de 10 august.

Dar să derulăm filmul eveni-
mentelor:

1. Pe 10 august a fost anunţat un
protest al românilor din diaspora.
deşi a fost anunţat că un protest al
diasporei, nimeni – atenţie, nimeni
– nu şi-a asumat organizarea lui. de
ce? Pentru că el urma să se termine
în violenţe.
2. despre această evoluţie a lu-
crurilor au vorbit mai mulţi
susţinători ai opoziţiei politice, dar
şi reprezentanţi ai #rezist. nu are
rost să aducem dovezi, este plin in-
ternetul de atenţionări prin care
participanţii la miting erau sfătuiti
să nu vină cu copiii în Piată, dar şi
de chemări la violenţe, respectiv la
răsturnarea puterii politice legitime.
3. În ziua mitingului au fost sem-
nalate mai multe acte de violentă
din partea unor grupuri răzlete de
huligani. aceste grupuri s-au aflat
mereu în spatele protestatarilor
paşnici şi au încercat să determine
masă de oameni să forţeze dispozi-
tivele jandarmilor.
4. Într-un final, jandarmii au inter-
venit în jurul orei 23 pentru a dis-
persa mulţimea şi pentru a nu
permite escaladarea violenţelor.
dacă jandarmii nu ar fi intervenit,

putem admite faptul că lucrurile s-
ar fi putut termină mult mai grav.
5. a doua zi, un întreg aparat de
propagandă, finanţat pe căi ocolite,
a fost pus în mişcare pentru a atacă
statul de drept.
6. tot începând cu 11 august, a fost
declansată o adevărată campanie de
fake news, inclusiv în presă
internatională. s-au folosit diverse
declaraţii ale unor reprezentanţi ai
partidelor social-democrate eu-
ropene pentru a construi argumen-
tul că aceste partide condamnă
autoritătile din românia. În reali-
tate, aceste poziţii nu au fost şi nu
sunt unele oficiale. am vrut să
derulez doar principalele secvenţe
ale unui scenariu incredibil de bine
pus la punct, pentru că este impor-
tant să înţelegem gravitatea a ceea ce
s-a întâmplat vineri, pe 10 august. Şi
ne întrebăm din nou, care este
miza? cui foloseşte dărâmarea prin
violenţă a guvernului legitim al
româniei? cui foloseşte destabi-
lizarea ţării într-un moment atât de
important cum este cel al pregătirii
preluării Preşedinţiei consiliului
ue?”, s-a întrebat Mihai Fifor.

Ministrul apărării a spus
că sunt şi alte întrebări care „solicită
răspunsuri imediate” prin comisia
de anchetă.

„În context, va reamintesc
faptul că, în luna iulie, la Bruxelles,
a avut loc summit-ul nato, iar
românia şi-a atins toate obiectivele
propuse, după o muncă de mai bine
de 6 luni a Ministerului apărării şi

a Ministerului de externe, adică a
Guvernului româniei. românia a
fost evidenţiată astfel că stat care,
prin voinţa Parlamentului şi a Gu-
vernului, îşi îndeplineşte toate
obligaţiile şi conditionalitatile asu-
mate în cadrul alianţei nato. Mai
mult, românia a fost evidenţiată
din nou că pol de stabilitate şi drept
cel mai important furnizor de secu-
ritate la Marea neagră şi în Balcanii
de Vest. cui foloseşte, în aceste
condiţii, proiectarea iresponsabila a
unei imagini de ţara instabilă,
cuprinsă de haos, cu <flăcări şi
sânge> pe străzile Bucureştiului?
românia, prin măsurile luate de
Guvernarea Psd-alde are cea mai
importantă creştere economică şi
anul acesta. Pe cine deranjează în aşa
de mare măsură succesul Programu-
lui de guvernare votat de milioane
de români, încât acest guvern tre-

buie dărâmat cu orice preţ? cine se
face vinovat de modul iresponsabil
în care a fost deturnat protestul
paşnic al celor din Piaţă Victoria?
de ce această disperare că Psd-
alde să nu guverneze şi în 2019,
anul alegerilor pentru Parlamentul
european şi pentru Preşedinţia
româniei? toate acestea sunt
întrebări care solicita răspunsuri
imediate, pentru că, atât românii cât
şi comunitatea internaţională să ştie
adevărul”, a spus Mihai Fifor.

liderul europarlamentar-
ilor Psd, dan nica, a apreciat,
sâmbătă, că este necesară înfiinţarea
unei comisii parlamentare de
anchetă pentru că declaraţiile lui
Klaus iohannis despre acţiunea Jan-
darmeriei la protestul din 10 august
“denotă dorinţa evidentă de a stim-
ula şi mai mult violenţele existente”.

Ministrul aPărării:

Trebuie constituită de îndată o comisie
parlamentară de anchetă a protestelor 

Până la finele anului
vom avea o variantă finală a taxei
auto. cel care poluează va plăti o
penalitate.

Grupul de lucru care va
pune la punct formula de calcul
a penalităţii care va înlocui taxa
auto îşi va încheia activitatea
până la finele anului şi va
prezenta o variantă finală, a de-
clarat, marţi, în cadrul unei
conferinţe de bilanţ, ministrul
Mediului, Graţiela Gavrilescu.

„nu vom vorbi de nicio
taxă de mediu, dar nu vreau să se
repete greşeala de până acum.

Vreau ca formula de
calcul la care se lucrează la ora

actuală să fie o formulă care să nu
mai poată fi contestată, atacată,
care să stea în picioare, astfel
încât într-adevăr cel care
poluează să fie cel care să
plătească o penalitate. am
promis că, până la finele acestui
an, Grupul de lucru îşi va încheia
activitatea şi va prezenta o
variantă finală. Până atunci,
avem grijă să facem prevenţie
prin lansarea unor proiecte de
prevenire a poluării printr-o serie
de proiecte”, a spus Gavrilescu.

taxa auto pentru au-
tovehicule la prima înmatricu-
lare a fost introdusă pentru
prima dată la 1 ianuarie 2007,

imediat după aderarea româniei
la uniunea europeană. la acea
vreme, taxa de primă înmatricu-
lare se calcula în funcţie de trei
variabile: vechimea maşinii, tipul
de catalizator (euro) şi capaci-
tatea cilindrică a maşinii.

Pe 19 februarie 2009,
taxa de poluare auto a fost
modificată, iar guvernul a scăzut
valoarea acesteia cu o treime. de
la 1 ianuarie 2012, taxa auto a
devenit obligatorie atât la reîn-
matricularea maşinilor înregis-
trate în românia înainte de 1
ianuarie 2007, cât şi pentru cei
care aduceau maşini din Vest.

Începând cu 30 ian-

uarie 2012, taxa a fost
suspendată până la 31 decembrie
2012, iar persoanele care
plătiseră deja urmau să primească
banii înapoi. din 15 martie
2013 a intrat în vigoare timbrul
de mediu pentru autovehicule,
iar din acel moment taxa auto a

fost calculată exclusiv pe baza
emisiilor de co2, înscrise în
cartea de identitate a maşinii.

timbrul de mediu pen-
tru autovehicule face parte din
cele 102 taxe nefiscale care au
fost eliminate de la 1 februarie
2017.

românia deține locul al
patrulea în uniunea europeană
la producţia de miere, dar din
cele peste 12.249 de tone expor-
tate anul trecut, 80% a ajuns în
ţări europene. Pe primul loc este
Germania cu 38% din cantitate,
iar apoi italia cu 19%.

consumul de miere a
început să crească și la noi chiar
dacă a ajuns la doar 500 de

grame de locuitor, ceea ce
înseamnă un sfert din cât
mănâncă occidentalii. În aceste
condiţii, mulţi fermieri preferă să
exporte mierea.

dintr-un singur stup,
anual, un apicultor obţine 10
kilograme de miere, fie că vor-
bim despre miere de salcâm, de
miere sau de floarea-soarelui.
iar la nivel naţional avem o

producţie totală de 20.000 de
tone, într-un an bun, nu s-a în-
tâmplat aşa şi anul acesta astfel
încât avem o cantitate la
jumătate. asta deşi sunt peste
1,6 milioane de familii de al-
bine.

din producţia
obţinută, 90% merge la proce-
satori autorizaţi, iar 10% se vinde
direct.(sursa: economica.net)

Ministerul FinanȚelor

Până la finele anului vom avea o variantă finală a taxei auto 
8 cel care poluează va plăti o penalitate

Țară dulce

România deține locul al patrulea în UE la producția de miere
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Căutaţi ceva bio?!
veniţi la magazinele de carne proaspătă situate pe b-dul cloşca 11, 

direct de la ferma proprie din seini.

orar magazine:
luni - sâmbătă: 

9-17
duminică: închis

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

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

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

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

de pe b-dul cloşca
Facebook: danamari Ferma de

porci de la seini

livram produse
la domiciliu

V in d em  p urc e i  v i i ,  ra s a  “ Pi e tre a n” !

Va așteptăm zilnic cu Me-
niul Zilei cu pâine de casă
și specialitățile casei !

Preluăm comenzi pentru
înmormântări şi orice fel de
evenimente (nunţi ,
banchete, majorate etc) cu
transport şi veselă inclusiv.

Avem pizza pe vatră şi minu-
turi (shaorma, hot dog,
frigărui, grătare de porc,
şnitele, crispi de pui, caşcaval
pane, fripturi etc.) la comandă.

Ducem la domiciliu pentru
comenzi minime de 40 lei,
bonus  avem desert.

Telefon 0755.256.569,
0748.966.235

B-dul Transilvania nr 8
Va așteptăm cu mâncare

ca la mama acasă!
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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.

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

8 Construcţii  civile
8 Case la cheie
8 Construcţii  şi  import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu 
Satu Mare, 

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:
0757 948627
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Cu o săptămână înaintea
startului în noul sezon,
Federația Română de

Fotbal a tras la sorți programul
campionatului în cele cinci serii
ale Ligii a 3-a.

Unirea Tășnad, singura
reprezentantă a județului în
eșalonul trei, a rămas în seria a 5-
a dar s-a ales cu câteva colege noi
față de sezonul trecut.

au fost mutate în seria a
4-a echipele din județul Sibiu și o
parte din cele din alba în schimb
au fost transferate din prima serie
formații din Miercurea Ciuc,
Târgu Secuiesc, Hărman sau
Râșnov.

O serie echilibrată dacă
e să ne uităm la numele ce apar .
Cu gloria Bistrița nou promo-
vată dar deja anunțată ca o candi-
dată la promovarea în Liga a 2-a.
Sau cu Miercurea Ciuc ce se chi-
nuie de câteva sezoane să promo-
veze dar mereu a avut de furcă în
seria ce o trimitea anii trecuți
prin Moldova. Nu sunt de negli-
jat nici maramureșenii de la Mi-

naur ori nou venita KSE Târgu
Mureș.

”Sunt deplasări mai
lungi, din punct de vedere al obo-
selii s-ar putea să avem o pro-
blemă. Dar eu am încredere în
băieți și în colegii de la club că
vom face o figură frumoasă.Mi-
aș dori o clasare între primele
cinci” a spus antrenorul Cristi
Popa imediat după aflarea pro-
gramului. acesta a avertizat însă
că dacă nu vor fi tratate toate me-
ciurile cu seriozitate maximă și
mai ales ”dacă vor interveni și alți
factori , nedoriți” echipa ar putea
ajunge să se bată pentru evitarea
retrogradării.

Prima etapă la Reghin
Deși și-ar fi dorit să în-

ceapă campionatul pe teren pro-
priu, cei de la Tășnad vor debuta
în noul sezon la Reghin.

Elevii lui Cristi Popa
vor juca în week-end cu avântul,
o trupă mereu periculoasă pe
teren propriu și care a terminat
sezonul trecut pe locul 10 în seria
a 5-a la cinci puncte în spatele
tășnădenilor. În runda a doua
Unirea va juca sâmbătă 2 septem-

brie cu Sănătatea Cluj.
De menționat că Unirea

va juca meciurile de acasă la
Tășnad doar sâmbăta.

Turul pentru 
Unirea Tăşnad:
Etapa 1 (25 august): avântul Re-
ghin – Unirea Tăşnad
Etapa 2 (1 septembrie): Unirea
Tăşnad – Sănătatea Cluj
Etapa 3 (8 septembrie): arieşul
Turda – Unirea Tăşnad
Etapa 4 (15 septembrie): Unirea
Tăşnad – MSE Târgu Mureş
Etapa 5 (22 septembrie): Unu
Fotbal gloria – Unirea Tăşnad
Etapa 6 (29 septembrie): Unirea
Tăşnad – Minaur Baia Mare
Etapa 7 (6 octombrie): Unirea
Dej – Unirea Tăşnad
Etapa 8 (13 octombrie): Unirea
Tăşnad – Odorheiu Secuiesc
Etapa 9 (20 octombrie): CS ier-
nut – Unirea Tăşnad
Etapa 10 (27 octombrie): Unirea
Tăşnad – CFR Cluj ii
Etapa 11 (3 noiembrie): Co-
muna Recea – Unirea Tăşnad
Etapa 12 (10 noiembrie): Unirea
Tăşnad – gaz Metan ii
Etapa 13 (17 noiembrie): aFC

Hărman – Unirea Tăşnad
Etapa 14 (24 noiembrie): Csik-
szereda – Unirea Tăşnad
Etapa 15 (1 decembrie): Unirea
Tăşnad – Cetate Râşnov
Returul Ligii 3 va începe în 2
martie 2019 şi se va încheia pe 15
mai 2019.

Nastai debutează 
cu FCSB II la Bragadiru

Dacă Sătmarul are o sin-
gură reprezentantă în Liga a 3-a
în schimb la nivelul eșalonului
trei avem trei tehnicieni sătmă-
reni . Doi în seria a 5-a, Cristi
Popa la Tășnad și Mircea Bolba
la Dej și unul în seria a 2-a, Da-
cian Nastai la FCSB ii.

În seria a 5-a, Unirea
Dej, echipă ce a evitat retrograda-
rea doar pentru că au fost multe
echipe retrase din liga a 3-a, va
juca în prima etapă acasă cu
Odorheiu Secuiesc.

În seria a 2-a, Dacian
Nastai va debuta la noua lui
echipă, FCSB ii, cu o deplasare la
Bragadiru.

”avem un lot comun de
36 de jucători atât la U 19 cât și la
FCSB ii. Sunt jucători tineri și
tot ce ne dorim e să facă încet
pasul spre liga 1, spre echipa mare.
Campionatul juniorilor republi-
cani l-am început cu o victorie la
Târgoviște, acum așteptăm încre-
zători și debutul în liga a 3-a” ne-
a spus Dacian Nastai.

floRin mUReşan

Etapa 1
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – aFK CSiKSZEREDa MiER-
CUREa CiUC
CSM aVÂNTUL REgHiN – aFC UNiREa TĂŞNaD
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – aFC HĂRMaN
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – aCS FOTBaL COMUNa RECEa
aFC UNU FOTBaL gLORia – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2
CS MiNaUR Baia MaRE – CS iERNUT
FC UNiREa DEJ – aFC ODORHEiU SECUiESC
Etapa 2
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – aFC ODORHEiU
SECUiESC
CS iERNUT – FC UNiREa DEJ
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – CS MiNaUR Baia MaRE
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – aFC UNU FOTBaL gLO-
Ria
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
aFC HĂRMaN – aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa
aFC UNiREa TĂŞNaD – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE
CLUJ
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – CSM aVÂNTUL REgHiN
Etapa 3
CSM aVÂNTUL REgHiN – aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa
CiUC
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – CS OLiMPiC CE-
TaTE RÂŞNOV
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – aFC UNiREa TĂŞNaD
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – aFC HĂRMaN
aFC UNU FOTBaL gLORia – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
CS MiNaUR Baia MaRE – aCS FOTBaL COMUNa RECEa
FC UNiREa DEJ – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2
aFC ODORHEiU SECUiESC – CS iERNUT
Etapa 4
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – CS iERNUT
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – aFC ODORHEiU SECUiESC
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – FC UNiREa DEJ
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – CS MiNaUR Baia MaRE
aFC HĂRMaN – aFC UNU FOTBaL gLORia
aFC UNiREa TĂŞNaD – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – aCS STiCLa aRiEŞUL
TURDa
CSM aVÂNTUL REgHiN – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PU-
BLiCE CLUJ
Etapa 5
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – aFK CSiKSZE-
REDa MiERCUREa CiUC
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – CSM aVÂNTUL REgHiN
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV
aFC UNU FOTBaL gLORia – aFC UNiREa TĂŞNaD
CS MiNaUR Baia MaRE – aFC HĂRMaN
FC UNiREa DEJ – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
aFC ODORHEiU SECUiESC – aCS FOTBaL COMUNa
RECEa
CS iERNUT – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2

Etapa 6
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – FC CFR 1907 CLUJ
Sa 2
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – CS iERNUT
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – aFC ODORHEiU SECUiESC
aFC HĂRMaN – FC UNiREa DEJ
aFC UNiREa TĂŞNaD – CS MiNaUR Baia MaRE
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – aFC UNU FOTBaL gLORia
CSM aVÂNTUL REgHiN – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – aCS STiCLa aRiE-
ŞUL TURDa
Etapa 7
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – aFK CSiKSZEREDa MiER-
CUREa CiUC
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PU-
BLiCE CLUJ
aFC UNU FOTBaL gLORia – CSM aVÂNTUL REgHiN
CS MiNaUR Baia MaRE – CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV
FC UNiREa DEJ – aFC UNiREa TĂŞNaD
aFC ODORHEiU SECUiESC – aFC HĂRMaN
CS iERNUT – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – aCS FOTBaL COMUNa RECEa
Etapa 8
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – aCS FOTBaL CO-
MUNa RECEa
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2
aFC HĂRMaN – CS iERNUT
aFC UNiREa TĂŞNaD – aFC ODORHEiU SECUiESC
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – FC UNiREa DEJ
CSM aVÂNTUL REgHiN – CS MiNaUR Baia MaRE
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – aFC UNU FOT-
BaL gLORia
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
Etapa 9
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa
CiUC
aFC UNU FOTBaL gLORia – aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa
CS MiNaUR Baia MaRE – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PU-
BLiCE CLUJ
FC UNiREa DEJ – CSM aVÂNTUL REgHiN
aFC ODORHEiU SECUiESC – CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV
CS iERNUT – aFC UNiREa TĂŞNaD
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – aFC HĂRMaN
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
Etapa 10
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – CS gaZ METaN
MEDiaŞ 2
aFC HĂRMaN – aCS FOTBaL COMUNa RECEa
aFC UNiREa TĂŞNaD – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – CS iERNUT
CSM aVÂNTUL REgHiN – aFC ODORHEiU SECUiESC
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – FC UNiREa DEJ
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – CS MiNaUR Baia MaRE
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – aFC UNU FOTBaL gLORia

Etapa 11
aFC UNU FOTBaL gLORia – aFK CSiKSZEREDa MiERCU-
REa CiUC
CS MiNaUR Baia MaRE – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
FC UNiREa DEJ – aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa
aFC ODORHEiU SECUiESC – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PU-
BLiCE CLUJ
CS iERNUT – CSM aVÂNTUL REgHiN
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – aFC UNiREa TĂŞNaD
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – aFC HĂRMaN
Etapa 12
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – aFC HĂRMaN
aFC UNiREa TĂŞNaD – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – aCS FOTBaL COMUNa
RECEa
CSM aVÂNTUL REgHiN – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – CS iERNUT
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – aFC ODORHEiU SECUiESC
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – FC UNiREa DEJ
aFC UNU FOTBaL gLORia – CS MiNaUR Baia MaRE
Etapa 13
CS MiNaUR Baia MaRE – aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa
CiUC
FC UNiREa DEJ – aFC UNU FOTBaL gLORia
aFC ODORHEiU SECUiESC – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
CS iERNUT – aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE
CLUJ
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – CSM aVÂNTUL REgHiN
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV
aFC HĂRMaN – aFC UNiREa TĂŞNaD
Etapa 14
aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC – aFC UNiREa TĂŞ-
NaD
CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV – aFC HĂRMaN
CSM aVÂNTUL REgHiN – CS gaZ METaN MEDiaŞ 2
CS SĂNĂTaTEa SERViCii PUBLiCE CLUJ – aCS FOTBaL CO-
MUNa RECEa
aCS STiCLa aRiEŞUL TURDa – FC CFR 1907 CLUJ Sa 2
aCS MSE TÂRgU MUREŞ – CS iERNUT
aFC UNU FOTBaL gLORia – aFC ODORHEiU SECUiESC
CS MiNaUR Baia MaRE – FC UNiREa DEJ
Etapa 15
FC UNiREa DEJ – aFK CSiKSZEREDa MiERCUREa CiUC
aFC ODORHEiU SECUiESC – CS MiNaUR Baia MaRE
CS iERNUT – aFC UNU FOTBaL gLORia
FC CFR 1907 CLUJ Sa 2 – aCS MSE TÂRgU MUREŞ
aCS FOTBaL COMUNa RECEa – aCS STiCLa aRiEŞUL
TURDa
CS gaZ METaN MEDiaŞ 2 – CS SĂNĂTaTEa SERViCii PU-
BLiCE CLUJ
aFC HĂRMaN – CSM aVÂNTUL REgHiN
aFC UNiREa TĂŞNaD – CS OLiMPiC CETaTE RÂŞNOV

Programul turului seriei a 5-a a Ligii a 3-a

Liga a 3-a

Unirea Tășnad începe campionatul la Reghin
8 În seria a 5-a au apărut echipele din Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Râșnov sau Hărman
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Echipa națională de
fotbal a României se pregătește
pentru debutul în liga
Națiunilor, iar selecționerul
cosmin contra a anunțat lotul
preliminar convocat pentru
meciurile cu muntenegru și Ser-
bia. Pe lista convocaților se află și
mijlocașul careian Eric Bicfalvi.
Acesta are un început bun de
sezon la Ural iar evoluțiile lui
constant bune l-au readus pe Bic-
falvi în atenția selecționerului.

meciul contra
muntenegrului se va juca pe 7
septembrie, la Ploiești, de la ora

21:45, în timp ce partida cu Ser-
bia se va disputa pe 10 septem-
brie, de la aceeași oră, la Belgrad,
pe stadionul Partizan.
Lista convocărilor prelimi-
nare:
Portari: ciprian Tătăruşanu
(Fc Nantes, 51/0), costel Pan-
tilimon (Nottingham Forest,
27/0), Florin Niţă (Sparta Praga,
2/0), Silviu lung (Kayserispor,
3/0)
Fundaşi: cristian Săpunaru
(Kayserispor, 27/0), Vlad
chiricheş (Napoli, 53/0), cos-
min moţi (ludogoreţ, 12/0),

Alin Toşca (Real Betis, 13/0)
Mijlocaşi: Răzvan marin (Stan-
dard liege, 11/1), Adrian Stoian
(crotone, 2/0), Paul Anton
(3/0), Alexandru chipciu
(Sparta Praga, 35/4), Dorin Ro-
tariu (AZ Alkmaar, 6/1), Nico-
lae Stanciu (Sparta Praga, 22/8),
Eric Bicfalvi (Fc Ural, 4/0),
constantin Budescu (Al-
Shabab, 11/5), Alexandru
maxim (mainz, 29/2)
atacanţi: claudiu Keşeru
(ludogoreţ, 23/6), Alexandru
Băluţă (Slavia Praga, 5/1)

Partida amicală dintre
cele două echipe de liga a 4-a s-a
jucat vineri seara la Apa.
Olimpia: cherecheș – Ștef, Ritli,
Simon, ionescu – Nilvan,
Schwarzkopf, Egri, Bordac – Faur,
cadar. 

Au intrat in repriza a  doua    :
Oșan, Toca, chifor, Zima, Nikora,
Révész, horotan.

”A fost o experiență bună.
În campionat vom avea multe
meciuri cu terenuri grele și cu ad-
versari care se vor apăra cu 11
jucători. Suntem pe  drumul cel
bun, dar mai avem mult de lucrat
până la începerea campionatului”,
a declarat antrenorul Ritli Zoltan
de la cSm Olimpia Satu mare.

FRF

Eric Bicfalvi, convocat la Națională
pentru debutul în Liga Națiunilor
8 careianul se află pe lista preliminară anunțată de selecționerul cosmin contra

De azi și până pe 29 august la Riga, în cap-
ital letoniei, are loc  campionatul European de şah
dedicat sportivilor sub 18 ani. Din delegația
României fac parte și trei șahiști sătmăreni.

Darius Torok-Brânduşan de la cS Voinţa
Satu mare s-a calificat aici după ce a devenit cam-
pion naţional la şah clasic, la categoria 8 ani. la cat-
egoria lui de vârstă sunt înscrişi 76 de şahişti. Darius
este pregătit la clubul Voinţa de maestrul FiDE
ciprian-Sorin muntean.

Alin Angheluş de la lPS Satu mare
merge la Riga după medalia de argint pe care a luat-
o în luna aprilie la campionatul Naţional individ-
ual. intră în concurs la U16, o categorie de vârstă
care cuprinde 113  şahişti din toată Europa. Alin
este pregătit de profesorul cătălin Ardelean.

Deşi nu a împlinit 11 ani, Ştefania
Sălăjan, tot de la lPS Satu mare, va intra în concurs
la U12, acolo unde s-au înscris 82 de participante
de pe “bătrânul continent”. Ştefania a obţinut drep-
tul de a participa la acest European după bronzul
cucerit la c.N. din luna aprilie. Ea a început şahul
la cS Unio alături de Zoltan Pall, pentru ca mai
apoi să fie pregătită de ludovic lazăr şi cătălin
Ardelean.

ȘAh
Trei sătmăreni 
la Europeanul 
U 18 de la Riga
8competiția din letonia începe azi

Liga 2 
Rezultatele etapei 
a 3-a
Petrolul  - Pandurii  2-1
mioveni -  Baloteşti 3-0
Daco-Getica - S.Snagov 1-3
Farul  - Ac. clinceni 1-4
Unirea Brăila - UTA 0-0
Aerostar - chindia Tg. 0-2
Ripensia - AcS Poli Tm. 2-3
Argeş - metaloglobus 2-0
U. cluj - Energeticianul 3-0
Poli T. - luceafărul  0-0
Clasament  
1.chindia Târgovişte 9
2.Sportul Snagov 7
3. Petrolul  Ploieşti 7
4.Fc Argeş 7
5.Academica clinceni 6
6.AcS Energeticianul 6
7.cS mioveni 6
8.AS Fc U. cluj 6
9.AcS Poli Timişoara 5
10.Ripensia Timişoara 4
11.UTA Arad 4
12.Pandurii Târgu Jiu 4
13.SSc Farul constanţa 3
14.Daco-Getica Bucureşti 3
15.Dacia Unirea Brăila 2
16.luceafărul Oradea 2
17.metaloglobus B. 1
18.Aerostar Bacău 1
19.Politehnica Timişoara 0
20.cS Baloteşti 0

Messi, decisiv 
pentru Barcelona
lionel messi a iesit la rampa cand
Barcelona avea mai mare nevoie de
el. Argentinianul a deblocat tabela,
sambata seara, in meciul cu De-
portivo Alaves din prima etapa a
campionatului spaniol, la liga. la
0-0, in minutul 64, messi a transfor-
mat o lovitura libera in gol cu un sut
pe jos, pe sub zidul celor de la Alaves.
O executie care a surprins pe toata
lumea si care a ridicat in picioare
spectatorii de pe Nou camp intr-un
moment in care jocul Barcelonei nu
functiona. Prin aceasta reusita messi
intra in istoria campionatului span-
iol ca jucatorul care marcheaza golul
cu numarul 6000 din istoria la
liga. Doua minute mai tarziu de la
deschiderea scorului, acelasi messi
suta din interiorul careului in bara.
S-a terminat 3-0 pentru Barcelona,
dupa ce coutinho (84) si messi
(90+2) au marcat cu suturi din in-
teriorul careului.

Juventus câştigă în
prelungiri   
Prima liga italiana a debutat, sam-
bata seara, cu meciul dintre chievo
Verona si Juventus Torino, o partida
castigata de campioana italiei, scor
3-2. cristiano Ronaldo a fost titular
si a avut un gol anulat pentru fault
asupra portarului advers in minutul
87. O decizie venita in urma consul-
tarii arbitrajului video. Deschiderea
scorului s-a produs repede dupa
doar trei minute, Khedira trimitand
in poarta o minge intoarsa de
chiellini dupa o centrare din lovi-
tura libera. la pauza s-a intrat cu 1-
1 dupa ce Stepinski a egalat cu o
lovitura de cap din centrul careului.
chievo a preluat conducerea dupa
pauza, in minutul 56, prin Giac-
cherini in urma unei lovituri de la 11
metri. Un autogol semnat de Bani
in minutul 77 a adus egalarea dupa
o faza fixa de la coltul terenului, iar
Juventus a dat lovitura in al treilea
minut suplimentar prin Bernarde-
schi din centrarea lui Alex Sandro.

AmicAl
Victoria Apa – CSM Olimpia SM 0-0
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez excavatorist cu ex-
perienta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant.
Tel.0743931031
l Angajam soferi CE cu expe-
rienta, pentru transport marfuri
intern-international, Carei.
0745506310, 0774085581
l Angajez camerista.bucata-
reasa.ospatar . Tele-
fon.0744702670

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.
Telefon: 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, ur-
mătoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clien-
tului. Seriozitate şi 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 pre-
turi 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 şi apă, şi fundaţie
pentru o căsuţă de 85 mp.
Tel:361.885.864, 0771794074.
l Vand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975
mp. Telefon 0747645166

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 mobila dormitor cu bib-
lioteca compusa din 11 corpuri din
pal melaminat gri si coltar mare de
camera. 0762601487, 0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada de-
pozitelor. 0723.68.25.10
l Vand sobe cu plita pe lemne
si incazire centrala din Austria.
Telefon 0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand motociclete Yamaha
Dragstar, Virago, maxiscooter
Honda Silverwing , neinma-
triculate. 0744897711.
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 apartament in chirie,2
camere complet utilat in 14
mai.tel 0745367294
l Dau in chirie spatiu comer-
cial, str.Careiului, 40mp. Tel
0744.252.824

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTER-
VENTIE 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. 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

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

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

SC Kulinox
Product SRL

Tasnad angajeaza
pe perioada nede-
terminata: sudor,
lacatus, secretara

si 2 muncitori
necalificati.

S.C. Angajează
persoană cu studii

superioare, spe-
cializare în dome-

niul Resurselor
Umane. Tel.

072.0017242,
0261.770.040.

Dau in chirie gar-
soniera, complet

utilata si mobilata. 

Telefon:
0756 917 380

Vând 30 de ari de teren cu loc
de casă şi front deschis pe
Calea Odoreului. Preţ nego-
ciabil. 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 pen-
tru spatii comerciale sau com-
plex rezidential, cu acces la toate
utilitatile.0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in SM, Strada Bo-
tizului. 0737 855 528.

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

Vând loc de casă în comuna
Halmeu 28 ari,  Telefon
0753.927.874, 069917611731

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

Vând 
apartament

3 camere,
Tăşnad,

cartierul Victoriei,
bloc 11 / A, ap. 18,

etaj 4. Telefon
0749-413.216.

Vând teren intravilan
cu suprafaţă de 7942
de mp în zona Cloşca.
Pe teren se află clădire de
237,30 mp. Preţ extrem
de avantajos. Detalii la nr.
0743487204.

S C  UN I O  S A  
Bu l e va rdu l  Lu c i a n  Bla g a  3 5 ,  Satu  Ma re

A ng aje a z ă

pr elucator i  pr in  a s ch i er e
s ud or i

l acat us i
z i d a r  s a mo tor

A B S O LV E N T I  M I N I M  8  C L A S E  PE N T RU  
C A L I F I C A R E

Te l e f on  0 7 4 1 2 4 9 8 8 2 .

ANUNTURI DE MEDIU

8 Csaba&Csaba Company SRL cu sediul in localitatea Urziceni,
nr.358, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul proceurilor de
evaluare asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie
electrica Ferma de Porci, in comuna Urziceni, FN, nr.cadastral
100065, jud.Satu Mare. Proiectul deciziei etapei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre
orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termn de 5 zile de la data prezentului anunt
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea
acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 13.714 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în loca-
litatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 812.446 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afe-
rent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada
Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 171.632
lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-
cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5:
aprox 1600 mp, la pretul de 312 557 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 vanzare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare
, str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la
3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI
SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda
f.n. nr. top. 120/1 la suma de 31.770 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona
Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul
de 16.705 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 extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port. Lista bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea
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 B&G ITALCONSTRUZIONI SRL
Casuta Lemn: 11.978 lei
Balast: 1.568 lei

SC CORALIS CONSTRUCT SRL.
betonieră - 1.185 lei
cupă încărcare - 545 lei
cupă multifuncţională - 763 lei

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

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
dacia 1305 300

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

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 
Dacia SM 42 CBA (frig) 
Dacia SM 04 MFL (frig) 
Citroen Jumper (frig) 

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

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

SC 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.

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 31.588
lei.

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 22.655
lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 2.612 lei.
Produse finite, costume barbate 3.297 lei.

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1991  defect             pret 2170 lei
Diverse bunuri mobile

SC QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES

SRL
Diverse bunuri mobile si mijloace de transport.

SC WILOCOM SRL
Diverse bunuri mobile si stocuri.  280 lei
Peugeot 307 1,6 i.    5822 lei

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

2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului
judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A,
Satu Mare, in fiecare vineri, SC WEST CAR
TRADE SRL ora 08:00, SC CAMYRAL
IMPEX SRL 08:30, SC B&G ITALCONS-
TRUZIONI SRL 09.00,  S.C. AGROMEC
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 MIDI-
CONS 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 DISTRI-
BUTIE SRL 15:00. Depunerea documentelor
necesare participării la licitatie si dovada
depunerii cauțiunii de 10% din valoarea imo-
bilului, se va face cel târziu până în ziua dinain-
tea licitatiei, ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator  judiciar a  debitoarei SC BIZMANN
SRL  numită prin sentinţa civilă nr. 648/F din data
de 01.10/2015, pronunţată de către Tribunalul
Satu Mare Secția a II – a Civilă, de Contencios Ad-
ministrativ și Fiscal, în dosarul  7965/83/2012,
scoate la vanzare prin negociere directa bunurile
apatinand debitoarei ce consta in autoutilitare, au-
tocamion, stoc de marfa, mijloace fixe si obiecte de
inventar, (usi, mobilier, rafturi, freze, stante) la cel
mai mare pret oferit.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de ad-
ministrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce con-
sta in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele
aferente la suma de 1.397.949 lei, loc. Carei, DN
19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia
va avea loc la sediul ales al administratorului judi-
ciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de li-
chidator judiciar al debitoarei NORD STERN
BEVERAGE INDUSTRIES 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 Civilă, de Contencios Adminis-
trativ 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 5.647.311 ron, si teren ex-
travilan arabil situat în livada cu suprafata de
11.900 mp, avand cf Cf: 100432 Livada, top:
172/1 la pretul de 24.885 ron. Licitatiile se vor ține
în fiecare zi de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str.
C-tin Brancoveanu, nr.3/A. 
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC WEST CAR
TRADE SRL numit prin încheierea nr.
104/F/CC/2014 din data de 30.01.2014
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
în dosarul 235/83/2014, vinde prin licitaţie
publică cu strigare, Clădire showroom cu service
auto complet echipat, si teren aflate în Satu Mare,
str. Botizului, nr.167 , jud. Satu Mare, ce constă in
construcții 1.157 mp (showroom, birouri, service
auto), teren intravilan 5.200 mp, mijloace fixe, piese
de schimb, scule si dispositive verificatoare, toate la
prețul de 1.986.314 ron. Licitatiile se vor ține în
fiecare zi de vineri la ora 08.00, în Satu Mare, str.
C-tin Brancoveanu, nr.3/A. Prima licitaţie va avea
loc la data de 10.08.2018 ora 08:00

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

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  se-
diul ales  al acestuia  din str. Constantin Branco-
veanu, 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.

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. 

SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 20.314,8 lei 
b) Set mobilier birou – 753,3 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole electrice,jucării,etc. –
411.075 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. 

SC NOVALINE MODA SRL, CUI 30312527
a) Stoc de marfă ( costume , țesături, etc.) – 4.251 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. 

SC ART PROJECTS 2013 SRL, CUI 32138428
a) Set mobilier Mahon – 4890 lei.  
Prima licitatie marti 07.08.2018 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. 

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichi-
dare SPRL vinde la licitaţie publică următoarele bunuri:
Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si teren aferent (726
mp) situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 384.419 lei
(nu se achita TVA). Casa este structurata astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living,
bucatarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida
iar incalzirea se realizeaza cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2,
cam. 207, jud. Satu Mare la data de 07.08.2018, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri
nu se vor vinde la termenul din 07.08.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi
ora in zilele de 14.08.2018, 21.08.2018 si 28.08.2018, la acelasi pret.

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 (supra-
fata construita 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
la pretul de 172.850,40 lei (nu se achita TVA) si stoc de marfa (materiale de constuctii si
bunuri gospodaresti) la pretul de 26.046,61 lei (TVA inclus). Licitatia pentru vanzarea ace-
stor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr.
4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 07.08.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste
bunuri nu se vor vinde la termenul din 07.08.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 14.08.2018, 21.08.2018 si 28.08.2018, la acelasi pret.

Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin exerciţiul atribuţiilor
sale se dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini, cumparatorul avand obligatia achi-
tarii doar a pretului de vanzare si a chetuielilor notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trimite lichidatorului oferte in scris la email:
redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128 cu cel putin 2 zile inainte de data licitatiei
si vor  achita un avans de 10% din valoarea de strigare. De asemenea, potentialii ofertanti
pot sa comunice si direct lichidatorului participarea la licitatie cu 2 zile inainte de data lici-
tatiei la telefoanele 0723.52.11.59 sau 0746.999.771 cu mentiunea ca la aceleasi telefoane
vor putea obtine si informatiile suplimentare pe care le solicita.
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Case:
Casa in sc=245 mp siteren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 24.000 euro 

Apartamente:
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de
16,80 mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu Mare,
str. Trandafirilor, nr. 43 – 38.767,65 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SRL, drum pavat - 89.620,00 euro
+ TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SRL, drum pavat - 3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SRL, drum pavat - 3.105,00 euro + TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat
în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SR, cale de acces - 1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in 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 extravilan - categoria de folosință ara-
bil. 8.775 euro
Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil.–16.673 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel
Mureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției,
nr. 2, jud. Harghita, având aria construită de 1.209
mp și suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și de-
pozit, având ac. 75 mp + teren intravilan format
din două parcele, având suprafața totală de 3.223
mp – 1.400.000 euro
Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. De-
pozitelor, nr. 24A, jud. Satu Mare -465.400 euro
+ TVA; Dozator DA2-6 și Copiator Minolta -
1.159 lei + TVA 
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +  teren
intravilan în suprafață de 5.800 mp - 324.654
euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu
social, atelier mecanic, atelier de debitat bușteni,
depozit material lemnos, depozit produse finite,
vestiar, grup social, atelier finisaje, hală montaj, sală
de mașini, atelier debitare, copr administrativ  în
suprafață utilă de 3.268,80 mp + teren intravilan
în suprafață de 9.007 mp, situat în loc. Tășnad, str.
Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare - 123.840 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat
în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu
Mare, înscris în CF 101574 având nr. top 760/9
+ Construcție zootehnică ( extratabulară ),
alături de anexă gospodărească ( tabulară ) și
șopron deschis ( extratabular )+ Teren intravilan
în suprafață de 4.300 mp, situate în loc.
Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare,
înscrise în CF 101228, având nr. top 760/10/B și
760/10/B-C – 146.700 euro
Clădire comercială având suprafața utilă de 256
mp și teren aferent în suprafață de 300 mp, situate
în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud. Satu Mare
- 109.800 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si
depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp –
135.660 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de 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 ser-

viciu, 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 (Terenul în
suprafață de 3.193 mp pe care este amplasat imo-
bilul este proprietatea persoanei fizice Ștrango
Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
8.978 euro

“MAGAZIN, CHIOȘC“, cu destinaţie
comercială situată în municipiul Carei, str. Ioan
Slavici, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu
suprafața construită Sc= 28 mp și suprafața utilă
Su =25 mp, clădirea este edificată pe un teren care
aparține altui proprietar, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.862 euro
“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Hotoan, nr. 16, 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 Ho-
toan 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, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu com-
ercial 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 proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 11
Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna Căuaș,
jud. Satu Mare. – 10.403 euro
CHIOȘC de ZIARE,situat în Satu Mare , Calea
Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp
- 691,9 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș ,
str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00
mp - 925,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -
558,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața
nr. 1, în față la hale de lactate, suprafața 3,74 mp -
691,9 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața
nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 691,0
euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, str.
A.I. Cuza, colț IPJ Satu Mare, suprafața 7,50 mp
-1387,5 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii,
str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 465,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp,
- 691,9 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste
drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp
– 691,90 euro + TVA.
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd.
Lucian Blaga, pe colț de Farmacia Catena,
suprafața 4,80 mp - 888,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, drum
Careiului, pe colț la agenția CEC, suprafața 3,74
mp - 691,9 euro + TVA

Închirieri:

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

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

Auto:

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

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.300 euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare

WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro +
TVA, posibilități de rată

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

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

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 15.353 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, acce-
sorii, diverse pt. animale ) – 12.385 lei + 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 con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă ) proprietatea Zidul
Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed 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 ) pro-
prietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii
auto, stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de gaqraj, auto ) propri-
etatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje construc-
tii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.

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

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

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

Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina con-
gelator  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 691,00
lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de
piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele
transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri
mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj
multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile și stocuri de marfă
cu o valoare de piață de 117.944 lei.
BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite ,stoc de marfă (mașini de cusut ) în
valoare de 5.330,00 lei
DORI SERVIS SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite, deține autoturism marca CHEVROLET
tip KALOS, an fabricație 2007, combustibil benzină, culoare albastru. Preț 500 euro fără TVA.
SC  DECO GENERAL  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite, deține bunu mobil compus din
POPMPĂ DE BETON preț 1.481 lei, 320 euro.

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 24.08.2018, ora 12:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă de 3.493,60 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 17.08.2018, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu
acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .
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 17.08.2018, ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp+ construcție aferentă
(sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, îmrepună cu utilajul și echipamente cu montaj ( centrală
termică, combustibil biomasă, cu montaj sistem complex de irigare.) Preț 2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI R155DT preț 53.147,2
lei , încărcător frontal preț 19.253,8 lei , mașină bilonat preț 18.828,8 lei, freză rotativă FREZĂ F2140 preț
11.484,2 lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 8.172,8 lei, autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316
CDI preț 47.990,0 lei, instalație procesare preț 46.946,6 lei prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 10.08.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

SC BLISS FAMILY CLUB SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective
Creditorii debitorului SC BLISS FAMILY CLUB SRL  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este    10.09.2018.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este  04.10.2018.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 25.10.2018.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de
administratorul   judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană interesată,
este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul ales al administratorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu .nr. 49,  la data de 09.10.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii insol-
venţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor,
confirmarea administratorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei .
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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  pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin
bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția aces-
tora.Conform prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de risc la
securitatea fizică are rolul de a identifica vulnerabilitățile și riscurile,
de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de se-
curitate fizică. Totodată, ea trebuie să găsească și soluții în menținerea
siguranței.
ATENTIE
Autorități publice,societăți comerciale cu capital privat,unității de
cult.Executam în regim de urgenta Analiza de risc la securitatea fizică
pentru:
-Unitati de invatamint (universitatii, licee, scoli  gimnaziale, grădinițe)
unitati de cult (case parohiale bisericii) magazine de toate tipurile,
hoteluri, restaurante, baruri, cazinouri, sali de joc, ateliere, fabricii etc

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

Analiza de risc se efectueaza de catre experti, inscrisi in RNERSF. 
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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 Viata asa
cum e ep11
07:30 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Incursiune in co-
tidian
13:00 – Printre Randuri (r)
14:00 – Glasul Bisericii
15:00 – Teleshopping
16:00 – La vasrta noastra
(r)
16:30 – Box office
17:00 -  Avocat
18:00 – Ora adevarului 

19:30 – Printre Randuri (r) 
20:40 – Saptamana
sportiva
21:55 – Sectia de politie ep
7,8
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Muzică de petre-
cere
03:00 – Glasul bisericii (r) 
04:00 – Viata la tara (r)
05:00 – Printre Randuri
(r)
06:00 – Avocat TV 
(reluare)

Recomandare

21: 30 - Joc în doi
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 Joc în doi  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
Te l e s h o p p i n g
10:00 AP Mon-

denii 11:00  Teleshopping 11:30
Focus din inima României (R)
12:00 Teleshopping 13:00 AP
Sănătate cu stil 13:30 Teleshop-
ping 14:00 Focus  14:30Teleshop-
ping  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 Ni-
meni nu-i perfect 06:00 Chef
Dezbrăcatu’ (R) 

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 put-

ere (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
Pasiune și putere 18:00 AP Totul
pentru tine 19:00 AP Petale de
ingurătate 20:00 AP Pretul
dragostei 22:00  P Inimă de frate
23:00 12 Moștenirea 00:00 AP
Pasiune și  utere (R) 01:00 AP
Pretul dragostei (R) 02:45 12
Moștenirea (R) 03:30 AP
Totul pentru tine (R) 04:15
AP Petale de singurătate (R)
05:00 Ce se întâmplă doctore
? 05:30 AP Inimă de frate (R)
06:30 AP Îngeri păzitori (R)

07:45 12 Fa-
milia Fang
09:30 12 Pact
m a t r i m o n i a l

11:00 12 Mă cheamă Costin
11:20  12 Marțianul  13:40 12
Familia Hollar   15:10 12
Căpitanul America: Război
civil    17:40 Filme și vedete
18:10 12 Familia Fang 20:00 18
Quarry 21:15 18  Hostel -
Căminul ororilor   22:50 15
Când se rupe craca  00:35 12
Afacerea Est   02:00 12 Toți oa-
menii regelui    04:05 12  Meda
04:25  18 Hostel - Căminul oro-
rilor 

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

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

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

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

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

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

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

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

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

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

ce sa-ti bati joc de un lucru bine
facut?!? In sfarsit se face ceva
bun si in Satu mare (ma refer la
refacerea trotuarelor din cen-
tru), dar trebuie sa le distrugem,
nemaivorbind de faptul ca este
semn de circulatie care interzice
stationarea!” e postarea unui
amic însoțită de o filmare de la
bordul autoturismului propriu. 
filmarea a fost făcută acum o
săptămână, marţi, 14 august, și
ne arăta zona parcului central
din fața Casei de modă, acolo
unde pe trotuarul refăcut erau
parcate , bine mersi, câteva
mașini. asta în ciuda indica-
toarelor care interzic

staționarea. Doar că, așa cum un
sătmărean atent sesiza imediat,
la începutul filmării se observă
cum pe lângă indicatorul cu
Staționarea interzisă, la intrarea
pe stradă e și un altul care îți
indică în ce zonă de parcare te
afli și cum plătești...parcarea!

Între timp filmulețul a
adunat câteva mii de
vizualizări, trotuarul s-a golit de
mașini iar semnul cu tipul de
parcare nu mai apare, parcă, în
zonă. Și nu ne-am mira ca în
scurt timp trotuarul să fie de-
limitat cu stâlpișori. așa ca, să
le treacă șoferilor cheful de a
mai urca pe locul recent amena-
jat!

BaC 2018

Începe Bacalaureatul de toamnă 
8 azi e proba la Limba şi Literatura română. Calendarul 
examenelor la a doua sesiune

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!

BAC 2018, sesiunea de
toamnă. Sesiunea a
doua a Bacalaureatului

2018 începe azi (luni, 20 au-
gust, ) cu proba la Limba şi Lit-
eratura Română, urmată, pe 21
august, de proba la Limba şi
Literatura Maternă, potrivit
calendarului anunţat de Minis-
terul Educaţiei Naţionale
(MEN).

Proba obligatorie de
profil va avea loc pe 22 august,
iar ultima probă este cea la
alegere şi este susţinută pe 23 au-
gust.

Probele orale vor în-
cepe cu evaluarea competenţelor
lingvistice de comunicare orală
în limba română, care se vor
desfăşura pe 24 şi 27 august, pe
28 august va avea loc evaluarea
competenţelor lingvistice de co-
municare orală în limba
maternă, între 29-30 august,
evaluarea competenţelor digitale
şi examenul se încheie pe 30-31
august, când este programată
evaluarea competenţelor lingvis-

tice într-o limbă de circulaţie
internaţională.

Primele rezultate ale se-
siunii de toamnă a bacalaureatu-
lui vor fi afişate pe 1 septembrie,
până la ora 16.00. În aceeaşi zi,
vor putea fi depuse contestaţiile,
între orele 16:00 - 20:00.

În perioada 2-5 septem-
brie contestaţiile vor fi
soluţionate, iar pe 6 septembrie
vor fi afişate rezultatele finale.

45.052 de elevi s-au în-
scris la sesiunea a doua a exam-
enului de Bacalaureat, 28.488 de
candidaţi fiind din promoţia
2017-2018, iar 16.564 de
candidaţi provin din seriile ante-
rioare.

Procentul de promov-
abilitate la examenul de Bacalau-
reat 2018 este de 69,7%, în
creştere de la 67,7%, cu 2% mai
mult faţă de rezultatele iniţiale.

Florin Dura

Satmareanca Iris
roatis, fosta eleva a Colegiului
national „mihai eminescu”, a
fost distinsa cu premiul Dan
Schwatz pentru intreaga activi-
tate pe parcursul editiilor con-
cursului Gazata matematica si
Viitoriolimpici.ro. Cea mai
asteptata tabara de matematica a
avut loc in perioada 13-18 au-
gust. 

„anul acesta mi-a fost
oferit premiul Dan Schwarz
pentru întreaga activitate
desfășurată pe parcursul edițiilor

Concursului Gazeta
matematică și
Viitoriolimpici.ro. Vreau să
mulțumesc organizatorilor atât
pentru acest premiu, cât și pen-
tru taberele anuale în care am în-
temeiat prietenii solide și am
trăit momente memorabile. o sa
imi fie extrem de dor de verile
petrecute la VoI!” scrie Iris
roatis pe pagina sa de facebook.

Iris a fost eleva
Colegiului național „mihai
eminescu” din Satu mare, iar
premiu a picat ca un cadou de

ziua de naștere, sărbătorită
sâmbătă, 18 august. La ediția
din acest an a olimpiadei
naționale de matematică, Iris a
cucerit medalia de bronz a
Societății de Științe matematice
din românia SSmr.

eleva din Satu mare a
făcut o pasiune nu doar pentru
matematică, ci și pentru dans.
Iris este laureata mai multor
competiții naționale și
internaționale de dans sportiv,
reprezentând royal Dance
Club.

Performanță

Sătmăreancă premiată la un puternic 
concurs de matematică
8absolventă a Colegiului național mihai eminescu, Iris roatiș a primit premiul chiar de ziua ei
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