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Au început lucrările la
podul peste Someș

cotidianul sătmărenilor

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

Județul Satu Mare, printre invitații
de onoare la “Centenar Fest” 

de la Chișinău

22 de echipe înscrise, deocamdată,
la “3x3 Open” Satu Mare

Un cutremur cu
magnitudinea de 3,6 grade
pe scara Richter s-a produs
marţi, la ora 12.32, în zona
seismică Vrancea, judeţul
Vrancea, la adâncimea de 64
de kilometri. Potrivit Insti-
tutului Naţional de Cerc-
etare Dezvoltare pentru
Fizica Pământului, oraşele
cele mai apropiate de epi-
centrul seismului sunt Pan-
ciu (8 km), Odobeşti (9
km), Mărăşeşti (19 km),
Focşani (21 km), Adjud (29
km). Seismul a avut 3,6
grade pe scara Richter şi s-a
produs la o adâncime de 64

de kilometri. Cele mai put-
ernice cutremure înregis-
trate în acest an, cu
magnitudinea de 4,6 pe
scara Richter, s-au produs în
25 aprilie, în zona seismică
Vrancea, judeţul Buzău, re-
spectiv în 14 martie în
judeţul Vrancea.

Un nou cutremur în România!
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Drum important
din județ,

reabilitat integral
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Centura Careiului, 
gata luna viitoare
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 19 septembrie 2018
ziua 262 a anului

Soarele răsare la 6 și 54 minute,
apune la 20 și 1 minut.

1893 - Prin Legea Electorală,
promulgată de guvernatorul
insulei, femeile din Noua
Zeelandă primesc dreptul de
vot.

Succesul vine, de obicei, la cei
care sunt prea ocupaţi să-l
caute. 

(Henry David Thoreau)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Sf. Mc. Trofim, Sa-
vatie şi Dorimedont (Post)
Romano-catolic - Sf. Ian-
uariu, ep. m.
Greco -catolic  - Sf. m.
Trofim, Savatie și Dorime-
dont.
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A devenit o mare sărbă-
toare, despre care se vorbeşte în ţară
şi multe ţări! Ne mândrim cu ma-
rile personalităţi ale culturii, care ne
onorează cu prezenţa, care vorbesc
şi scriu despre Satu Mare, aducând
aminte celor “plecaţi” de aici că la
noi se face cultură, că există, încă,
multă dăruire şi pasiune pentru
actul de cultură, îndeosebi poezia.
Revista “Poesis”, pe care George
Vulturescu reuşeşte s-o editeze lună

de lună, a rămas una dintre cele mai
valoroase reviste de poezie şi... con-
sider că trebuie sprijinită, că merită!
Prin ea, sunt încurajaţi cei cu talent
şi, prin tot ce face - zideşte credinţă
şi rezistenţă iubitorilor de frumos,
de estetic, de sublim. Aici nu găseşti
un lucru neplăcut lui Dumnezeu, ea
dând curaj oamenilor cu condei.

În 19 sept., invitaţii din
China, şase la număr, împreună cu
traducătorul lui L. Blaga, Jean Pon-
cet şi cu Denisa Crăciun (Franţa)
vor realiza “Toamna sătmăreană” în
Ţara Oaşului, vizitând, printre al-
tele, Muzeul Ţării Oaşului, Atelie-
rul de pictură din Vama, Casa
Memorială Dr. V. Lucaciu din Apa,
şi ruinele vechiului castel, cuptoa-
rele dacice din Medieşu Aurit.

Deschiderea festivă din
20 sept. ora 12, ne dă prilejul să-i
cunoaştem pe toţi oaspeţii străini şi
din ţară şi pe organizatori, alături de
reprezentanţii revistelor din Româ-
nia. 

Un eveniment unic,  la
ora 17 - inaugurarea noului sediu
al revistei “Poesis” - Casa Ferenţiu,
str. Mircea cel Bătrân nr.8. Aici se
va realiza Podiumul poetic, lecturi
publice, prezentări de cărţi şi re-
viste literare.

În 21 sept., între 10-16,
prezentările de cărţi şi reviste cul-
minează cu Editura franceză Ja-

ques Andre, lansarea cărţii lui G.
Vulturescu “Pietrele Nordului”
(Les pierres du Nord) -  traducere
şi prezentare de Jean Poncet şi
Alexandru Zotta. Va avea loc ex-
poziţia de grafică: Pierre Guiment
(Franţa), cu participarea scriitori-
lor de la revistele : Hyperion, Bu-
covina Literară, Mişcarea literară,
Revista de filosofie, Acolada, Cro-
nograf, Mărturii literare, Sugarut.
Sâmbătă, 22 sept., participanţii
vor beneficia de o frumoasă
Toamnă culturală sub genericul
“Scriitori străini la Castelul Karo-
lyi” din Carei, urmată de o vizită
la Casa Memorială Ady Endre.

Mă pun în situaţia oa-
menilor de cultură şi nu numai, de
a mă gândi că Dumnezeu te feri-
ceşte uneori şi prin faptul că-ţi
scoate în cale oameni frumoşi la
suflet şi cumsecade. E un mare
noroc! Aici vom întâlni oameni
curaţi, angajaţi pe drumul lepădă-
rii de mizeria sufletească, frumoşi
“pe dinăuntru” şi cu suflet senin.
Suntem norocoşi că avem şansa de
a cunoaşte astfel de oameni, aici,
la noi acasă! O astfel de întâlnire te
marchează, sunt oameni providen-
ţiali care apar în existenţa noastră
în momente de neuitat în dăinui-
rea revistei, poate, unice în ţară de
poezie, cu un titlu atât de sugestiv
“Poesis”! Vom auzi cuvinte potri-

vite, care ne dau putere, încredere
şi speranţă, care ne fac să ne întoar-
cem la propria noastră fiinţă, să ne
descoperim resursele interioare şi să
le valorificăm pentru a ne îndepleni
destinul. Se face un astfel de popas
aniversar, ce se întâmplă în fiecare
toamnă, iar “Poesis” parcă întine-
reşte an de an. Noi, localnicii, tre-
buie s-o cinstim nu doar la o zi
aniversară, ci permanent, să se re-
verse satisfacţia că o astfel de revistă
este binefăcătoare în fiecare zi. Alt-
fel, rămânem nerecunoscători şi
greşim înaintea lui Dumnezeu, care
ne îndeamnă la iubire între noi.

N-am scris nişte superla-
tive banale şi nici obositoare. G.
Vulturescu este un om mare, un
luptător şi apărător al limbii ro-
mâne. Un om cu viziune profundă
asupra culturii şi istoriei poporului
român şi nu i-a lipsit  curajul de a
menţine revista “Poesis” care cu-
noaşte, să recunoaştem, un mers as-
cendent!

Se poate spune că G. Vul-
turescu, prin “Poesis”, şi-a cheltuit
o parte din viaţă cu folos, dând-o li-
teraturii, frumosului, culturii! La
acest eveniment, mă bucur şi eu,
alături de toţi şi organizatorilor le
mărturisim prietenia şi preţuirea
noastră. Aşa este trustul de presă
Nord Vest şi mulţumeşte bunului
Dumnezeu pentru reuşită!

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.

VIAŢA LA ŢARĂ
Muzeul de excepţie de la
Dindeşti

Vă  i nv i t ă m ,  s t i m a ţ i
t e l e s p e c t a t o r i ,  s ă
ur m ă r i ţ i  e m i s i un e a
V I AŢA  L A  ŢA R Ă ,
d i f u z a t ă  l a  N O R D
V E S T  T V,  î n  a c e a s t ă
s e a r ă ,  p r in  int erm e d i u l
c ă r e i a  v e ţ i  p ut e a  v e d e a
a sp e c t e  in e d i t e  d in  in c -
i n t a  Mu z e u l u i  s ă t e s c
d i n  D i n d e ş t i .  R e a l i z a -
t o r :  D um i tr u
Ţ im erma n .

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

“Zilele Culturale Poesis”, la a 27-a ediţie
(20-22 sept. 2018)
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consultații de specialitate la cabinet Dr. coica
Zilnic la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
_____________________
In fiecare Marti si Joi  la
Cabinet Dr. Coica, bl. CU
18/1 va consulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE

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

Dr. Stancu Lapuste 

Ramona
MEDIC SPECIALIST
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre
orele 15:00-18:00  la Cabi-
net Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

NEUROLOG

Programări: 0732.116.832;
0723.974.823
_____________________
În fiecare Luni de la ora
15:00  la Cabinet Dr. Coica,
str. Lucian Blaga CU6/2,  va
consulta:

Dr. Revesz Andrea

MEDIC SPECIALIST
NEUROLOG

Programări: 0261/766390
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre
orele 15:00-18:00  la Cabi-
net Dr. Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

Programări: 0747.089.523
_____________________
În fiecare Luni, Miercuri si
Vineri intre orele 15:00-
18:00  la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST

ORL
Programări: 0722.231.241
sau 0261/766390
_____________________

Johann Ettinger, preotul care a pus bazele
învăţământului german în Satu Mare
8În momentul de faţă, Liceul Teoretic cu predare în limba germană, care poartă numele preotului şvab,
este socotit ca unul dintre cele mai bune din Satu Mare

Johann Ettinger, profesor de
teologie și consilier spiri-
tual, a fost una dintre cele

mai importante figuri a
șvabilor sătmăreni. În anul
1914 și-a început activitatea ca
preot la Sîi (Scheindorf ). În-
trucât profesorii au fost
obligați să îndeplinească servi-
ciul militar, el a început, o
lungă perioadă de timp,
predarea la școala din locali-
tate. Cu toate că după 1945
toate școlile germane au fost
nevoite să-și închidă porțile,
pastorul Johann Ettinger a fost
cel care a reușit în această
perioadă să înființeze o școală
cu predare în limba germană.

În ciuda educaţiei sale
maghiare pastorul Ettinger a fost
primul șvab sătmărean intelec-
tual, după primul război mon-
dial, care a permis cântările
tradiționale germane. Când
Episcopul Boromisza s-a opus
introducerii limbii materne în
învățământul comunităților
șvăbești și a ordonat un sondaj de

opinie cu privire la acest lucru,
șvabii din Sîi  au decis în una-
nimitate, sub conducerea lui Et-
tinger, să folosească limba
germană . Credincioșii în restul
parohiilor, în disputa dintre stat
și comunitate, au luat aceeași
poziție ca și pastorul lor. Din
păcate pentru şvabii sătmăreni,
în acel moment în Sătmar a exis-
tat doar un singur pastor Et-
tinger!

Pastorul Ettinger și co-
munitatea din Sîi au fost un
model și speranță pentru
mișcarea șvabilor sătmăreni.
Acest fapt a fost chiar cunoscut
de către dioceză. Johann Ettinger
în 1928 a distribuit cărți de
rugăciuni cu imnuri religioase
germane și a adus o contribuție
importantă în viața religioasă și
culturală a svabilor sătmăreni.
Cu toate că după 1945 toate
școlile germane au fost nevoite
să-și închidă porțile, pastorul Jo-
hann Ettinger a fost cel care a
reușit în această perioadă să
înființeze o școală cu predare în
limba germană.

În 1990 membrii Foru-
mului Democrat German au în-

ceput pregătirile pentru
înființarea unui liceu cu limba de
predare germană. Așteptările lor
au fost realizate abia în anul
1997, atunci când Ministerul
Educației și Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare au găsit
soluții practice pentru acest
proiect.

În momentul de faţă
Liceul Teoretic  “Johann Et-
tinger” este socotit unul de elită
în rândul  instituţiilor de
învăţământ  din Satu Mare. O
demonstrează şi procentul
foarte ridicat, din ultimii ani,  al
elevilor care au reuşit să absolve
examenul de bacalaureat. 

În prezent există 36 de
clase: 18 clase primare, 10 clase
gimnaziale și 8 clase liceale. La
nivel liceal există trei
specializări: Matematică -
Informatică - bilingv Engleză,
Matematică-Informatică inten-
siv, Filologie.

La finalul clasei a XII-a
elevii liceului pe lângă Examenul
de Bacalaureat susțin și alte exam-
ene în urma cărora pot obține
calificări speciale: Atestatul de
Competență  Lingvistică la
Limba Germană (Deutsches
Sprachdiplom), Atestatul de
Competență Lingvistică la
Limba  Engleză (Cambridge),
Atestatul la Informatică, precum
şi Certificatul de Competențe
Digitale ECDL-Start/Stan-
dard/Profil Start Bac/Profil Bac.

Complexul unității mai
cuprinde o bază sportivă, un in-
ternat și o cantină unde elevii pot
servi masa. Efectivul şcolii este de
922 de elevi, iar personalul didac-
tic de 52 cadre didactice (din care
43 titulari), 18 profesor învățător
și 3 cadre didactice asociate.

nicolae ghiŞan
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Peste 820 de copii din județ
beneficiază de pensie de urmaș

Un singur sătmărean s-a prezen-
tat la audiențele de la Prefectură

Parcurile,
transformate 
în hoteluri de
oamenii străzii

Oamenii străzii au
transformat marea majoritate a
parcurilor sătmărene în
hoteluri! Orice sătmărean
poate constata acest lucru cu
ochiul liber în momentul în
care se apropie de unul dintre
aceste parcuri, poate mai puțin
cele centrale, sau de malul
Someșului. Polițiștii locali din
Satu Mare acționează zilnic
împotriva celor care confundă
parcurile cu locuri de dormit.
Oamenii străzii sunt
îndemnați să meargă la
Adăpostul Primăriei Satu
Mare, unde primesc, pe lângă
un pat, și hrană. Dar, din
păcate, marea majoritate
refuză!

Încep testele
aplicației 
RO-ALERT !

IGSU va transmite un
mesaj prin intermediul aplicației
RO-ALERT. Pentru ca utilizatorii
să poată recepționa mesajul pe
telefoanele mobile, acestea trebuie
configurate pe baza modelelor
existente aici: https://ro-
alert.ro/configurare/. Portalul
www.ro-alert.ro este proiectat ca
sursă completă de informare a
populației și detaliază atât
modul de difuzare a mesajelor
de tip Cell Broadcast, cât și
posibilitatea de configurare a
telefoanelor mobile pentru a
permite recepționarea
mesajelor difuzate în situații
de urgență.

Cactuşi, plante
ornamentale şi
tombolă la Muzeul
de Artă

Muzeul Judeţean Satu
Mare şi Asociaţia
colecţionarilor de cactuşi
„AZTEKIUM” organizeaza
expoziţia „Cactuşi şi plante
ornamentale” care se va
desfăşura în perioada 20-23
septembrie, în curtea Secţiei de
Artă a Muzeului Judeţean,
situata in Piaţa Libertăţii nr.
21. Expoziţia este alcatuita din
peste 200 de cactuşi şi plante
ornamentale, reprezentând
colecţia a 12 pasionaţi din Satu
Mare, Carei, Baia Mare şi Cluj-
Napoca. Pe întreaga durată a
expoziţiei, vor fi organizate
demonstraţii practice de
plantări, replantări, lecţii de
întreţinere a cactuşilor şi a
plantelor ornamentale, precum
şi o consistentă tombolă.

Din totalul
de 822 de copii ben-
eficiari ai unei pensii
de urmaş, până azi,
doar 140 dintre
aceştia au prezentat
adeverinţa sau
declaraţia pe proprie
răspundere pentru
anul şcolar/universi-
tar 2018-2019.

Dacă până
la data de 25 septem-
brie, aceştia nu fac
dovada continuării
studiilor, plata pensiei se va opri
începând cu data de 1 octombrie
2018.

„Precizăm faptul că
această adeverinţă sau, în prealabil,
declaraţia pe proprie răspundere,
sunt necesare în vederea acordării
în continuare a pensiei de urmaş
pentru copiii care au împlinit
vârsta de 16 ani, aşa cum prevede
legislaţia în domeniul pensiilor.
Atragem atenţia copiilor urmaşi

studenţi care vor depune
declaraţia pe proprie răspundere
că este obligatorie completarea
până la data de 25.10.2018, a
dosarului de pensie şi cu
adeverinţa şcolară pentru anul
universitar 2018/2019. Formula-
rul tipizat de declaraţie se găseşte
atât la instituţia noastră cât şi pe
site-ul Casei Judeţene de Pensii
Satu Mare, respectiv:www.cjpsat-
umare@datec.ro”, spune conduc-
erea Casei de Pensii Satu Mare.

Prefectul judeţului Satu
Mare, Darius Filip, a susţinut
marţi, 18 septembrie 2018,
audienţe cu cetăţenii. Alături de
prefect au fost prezenţi  şeful ser-
viciului juridic, Dorle Cosmin,
consilierul prefectului, Stan
Mihai şi consilierul pe relaţii cu
publicul, Găzdac Florin. 

În această săptămână s-a
prezentat în audienţă o singură
persoană din localitatea
Drăguşeni cu probleme legate de

eliberarea unui titlu de propri-
etate pentru care a depus cerere în
luna martie. Primăria nu a reuşit
să rezolve punerea în posesie fapt
pentru care s-a luat legătura cu
secretarul comunei Turulung care
a precizat că în cursul zilei de
astăzi se va prezenta la serviciul
juridic pentru clarificarea dosaru-
lui imobilului în cauză. În urma
întâlnirii de astăzi se va comunica
petentului, în scris, răspunsul la
solicitarea depusă.  

Au început lucrările la podul
peste Someș
8Acest obiectiv face parte din Șoseaua de Ocolire a municipiului Satu Mare

Unul dintre cele mai
așteptate momente de
sătmăreni s-a împlinit.

Au fost începute lucrările la
construirea unui nou pod peste
Someș în municipiul Satu Mare.
Este vorba despre al patrulea
pod, cel care face parte din
Șoseaua de Ocolire a municipi-
ului Satu Mare. 

Cel mai important
punct din Centura
Sătmarului

Practic, lucrările la Cen-
tura Sătmarului au fost demarate
pe două fronturi cu două echipe.
Una dintre acestea lucrează de la
Drumul Careiului înspre Someș,
iar cea de a doua de la Bulevardul
Unirii (drumul spre Petea) înspre
Someș. În prima fază va fi con-
struit podul peste Someș inclus în
această Centură de ocolire.
Acesta urmează a fi ridicat în
zona Hotelului Dana I. Termenul
de execuție a lucrărilor este de 18
luni, dar cel mai probabil vor  ex-
ista întârzieri din cauza câtorva
probleme cu devierea unor ca-
bluri de înaltă tensiune.

Podul de peste Someș,
care va face parte din Centura
Sătmarului, va fi în lungime de
640,85 m (inclusiv viaductele de
acces la pod) între digurile de
apărare ale municipiului. Va dis-
pune de patru benzi de circulație
(câte două în fiecare parte).
Giorgio Gasparetto, reprezentan-
tul constructorului Centurii
Sătmarului, Asocierea Itinera

SpA – Collini Lavori SpA – Via
Design SRL, a declarat în exclu-
sivitate pentru Gazeta de Nord-
Vest că se va pune un accent de-
osebit pentru construirea acestui
pod. ”Este cel mai important
punct pentru noi și de constru-
irea acestui pod ne vom ocupa
prima dată. Avem în vedere să în-
cepem construcția Centurii din 5
puncte diferite, însă cel mai im-
portant este podul”, a spus pentru
GNV Giorgio Gasparetto.

Despre Varianta 
de Ocolire a
Sătmarului

Varianta de Ocolire a
municipiului Satu Mare are o

lungime de 19,540 km. Traseul
variantei de ocolire se desprinde
din DN 19A (km 41+900),
acesta fiind km 0+000 al proiec-
tului. Pentru racordarea la reţeaua
stradală a Municipiului şi la zona
industrială din această zonă, a fost
prevăzut un nod rutier complex,
care va intermedia transferul flux-
urilor de trafic spre şi dinspre
Bulevardul Cloşca / DJ 194 şi
strada Dorobanţilor.

După traversarea căii
ferate, traseul variantei de ocolire
se îndreaptă către nord – vest, in-
tersectându-se cu DN 19 (km
128+000) Oradea – Satu Mare.
Această intersecţie va fi amenajată
denivelat, cu un pasaj superior,
asigurându-se şi conexiunea cu

DN 19, prin intermediul unui
nod rutier, care are prevăzută o
intersecţie giratorie, dispusă chiar
sub pasajul peste drumul naţional.
În continuare, varianta de ocolire
traversează râul Someş cu un pod
cu lungimea suprastructurii de
651.10 m, inclusiv viaductele de
acces la pod, dispus între digurile
de apărare ale municipiului.
Racordarea la DN 19 (sfârșitul
variantei de ocolire) se realizează
prin intermediul unei intersecţii
giratorii, la nivel.

Conexiunea Variantei
de Ocolire a Municipiului Satu
Mare cu reţeaua rutieră existentă
de interes naţional şi judeţean se
va face prin intermediul a patru
noduri rutiere. 

INVESTIȚIE. Lucrările la cel de-al patrulea pod peste Someș au fost demarate

FLORIN DURA
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INVESTIȚIE

Centura Careiului, gata luna viitoare
8Atât firma constructoare, ARL Cluj Napoca, cât și autoritățile careiene dau
asigurări că lucrările vor fi finalizate până la finele lunii octombrie

Lucrările la Șoseaua de
Ocolire a municipiului
Carei se apropie de final. Se

muncește intens astfel încât
investiția să fie finalizată până la
sfârșitul lunii viitoare. Primarul
municipiului Carei, Eugen
Kovacs, alături de reprezentanții
firmei ARL Cluj Napoca, cât și de
fostul vicepreședinte al Consiliului
Județean, Mircea Govor, au făcut
ieri o vizită pe șantierul Centurii
Careiului. 

După șase ani
Lucrările la centura

municipiului Carei au fost începute
în vara anului 2012. Valoarea totală
a lucrărilor, conform CNADR, era
de 72.976.189,00 lei, din care
62.029.761,00 lei reprezintă
contribuţia nerambursabilă a
Uniunii Europene prin Fondul
European de Dezvoltare Regională
(85% din valoarea totală eligibilă).
Iniţial, termenul de finalizare
prevăzut era 15 martie 2014.
Termenul a fost decalat de mai
multe ori, reprezentanţii firmei
Magenta declarând în ianuarie 2016

că lucrările vor fi finalizate în vara
acelui an. În august 2016, aceeaşi
firmă a anunţat că nu mai vrea să
finalizeze lucrările. Pentru a nu bloca
investiţia, CNADR a decis că va
continua lucrările în regie proprie.

În luna decembrie a
anului trecut, CNAIR a scos la
licitație lucrările de finalizare a
variantei de ocolire a municipiului
Carei. Valoarea estimată a lucrărilor
era de 14,805 milioane lei, fără
TVA.

Câștigătoarea licitației a
fost desemnată firma Antrepriza de
Reparații și Lucrări ARL Cluj SA,

deținută de concernul austriac
Strabag. La licitație au participat
patru ofertanți. Valoarea de
adjudecare a lucrărilor de finalizare
a centurii Careiului este de 11,59
milioane lei, fără TVA. ARL Cluj
poate să subcontracteze cel mult 1%
din volumul lucrărilor. Contractul
încheiat între CNAIR și ARL Cluj

prevede următoarele lucrări: lucrări
de terasament, montare de parapete
rutiere, asamblare și instalare de
structuri prefabricate, lucrări de
marcaj rutier și lucrări de pavare și
asfaltare. Termenul de execuţie este
de trei luni, iar cel de garanţie de trei
ani.

Pariu pierdut, 
din fericire

După ce au vizitat
șantierul, atât autoritățile locale, cât
și firma constructoare, ARL Cluj
Napoca, au declarat că investiția va

fi finalizată până la sfârșitul lunii
octombrie. 

Primarul municipiului
Carei, Eugen Kovacs, a declarat că
nu l-a crezut pe Mircea Govor
atunci când acesta i-a spus că Cen-
tura Careiului va fi gata la timp. 

”Atunci nu l-am crezut.
Dar de data aceasta sunt convins că
Centura va fi gata la sfârșitul lunii
octombrie. Mă bucur că au ajuns
lucrările în această fază. Deci, prac-
tic, podul peste calea ferată se află
aproape de finalizare. Văd că Dum-
nezeu este bun, ne iubește, și
Șoseaua de Ocolire a Careiului va fi
gata după șapte ani de când a fost
începută. Este o investiție deosebită
pentru municipiul Carei, în primul
rând pentru că traficul greu va fi scos
din oraș. Dacă rezolvăm această
problemă, urmează ca noi, autori-
tatea locală, să finalizăm lucrările la
infrastructura din oraș. Ne bucurăm
că reușim să facem acest lucru. Se
adeverește încă o dată convingerea
mea că, dacă sunt oameni serioși, se
face treabă. Dacă nu, povestim
doar”, spune primarul Kovacs. 

Reprezentantul ARL
Cluj Napoca, firma care execută
lucrările la Centura Careiului, șeful
de șantier Sergiu Cira, a declarat că
nu sunt întârzieri la executarea lucră-
rilor, iar investiția va fi finalizată la
timp. 

”Am început lucrările în
27 aprilie 2018 și sperăm ca până la
începutul lunii noiembrie să
finalizăm lucrările. Avem un grafic
de lucrări pe care-l respectăm, sun-
tem în timp. Am avut mici prob-

leme, dar le-am depășit pe toate,
având și ajutorul autorităților locale”,
a spus reprezentantul ARL Cluj.  

investiție importantă 
pentru careieni

Consultantul ARL Cluj,
fostul vicepreședinte al Consiliului
Județean, Mircea Govor, a
evidențiat importanța acestei
investiții pentru municipiul Carei,
dar nu numai. 

”Este un pariu câștigat cu
primarul din Carei, așa că o să
putem bea o șampanie la inaugu-
rarea acestei Șosele de Ocolire a mu-
nicipiului Carei. Este o realizare
extraordinară pentru municipiul
Carei. Cu această Centură, automat
dispare traficul rutier greu din oraș.
Atunci va putea fi pus la punct dru-
mul cel mai important care străbate
municipiul Carei, care va deveni un
oraș mai occidental. Mă bucur că
firma ARL Cluj execută această lu-
crare și sunt ferm convins că ceea ce
face ARL Cluj este de cea mai bună
calitate, pentru că îi cunosc, lucrez
de un an împreună cu dânșii, sunt
consultantul dânșilor aici în județul
Satu Mare. Foarte mult contează ca
o firmă puternică să aibă o putere
financiară în spate și care are posibil-
itatea să execute lucrările în timp
scurt și de calitate pentru că, e sim-
plu, au bani. Felicitări domnului pri-
mar, felicitări constructorilor, ARL
Cluj, pentru că, într-adevăr, fac un
lucru extraordinar aici la Carei”, a
precizat  Mircea Govor. 

Florin DurA

Amenzi și permise
suspendate 

În cursul zilei de
luni, polițiștii rutieri
sãtmãreni au reținut 5
permise de conducere și au
constatat o infracțiune la
regimul rutier, în flagrant
delict. Astfel, în data de 17
septembrie a.c., polițiștii din
cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare
au aplicat peste 90 de
sancțiuni contravenționale
în valoare de aproximativ 23
mii de lei. De asemenea, în
urma activitãților desfãșurate
au filmat și înregistrat cu
aparatul radar, pe traseul
Odoreu - Bãbești, 3
conducători auto, de 23 și 24
de ani, care circulau cu viteze
de la 101 km/h pânã la 124
km/h, în localitate.

Vitezomanii 
Sătmarului

Pol iți ști i  S er vic i -
ului  Rutier  au mai  f i lmat
și  înreg istrat  cu aparatul
radar  între  lo ca l i tãți le
L ivada  ș i  Io j ib  un con-
ducãtor  auto ,  de  45 de
an i ,  d in  județu l
Maramureș ,  care  c ircu la
cu o vitezã de 153 km/h.
În toate  cazuri le ,  respe c-
tivi lor  conducãtori  auto
le-a  fost  suspendat  drep -
tu l  de  a  conduce  p entr u
90 de z i le .

Beat la volan
Polițiști i  Biroului

Rutier  Carei  au  identi f i -
cat  în trafic ,  pe raza mu-
n ic ip iu lui  Carei ,  la  data
de 17 septembrie  a .c . ,  în
jur u l  ore lor  10.40,  un
bãrbat,  de 50 de ani ,  din
comuna Pișcolt  care con-
ducea  un autoturism
fi ind sub inf luența  bãu-
turilor a lcoolice.  În urma
testãri i  cu  aparatu l  a l-
co oltest  a  re zu ltat  o
concentrație  a lcool icã de
0,50 mg/l  a lco ol  pur  în
aerul  expirat ,  motiv pen-
tr u  care  a  fost  condus  la
o  un itate  sp ita l icea scã
unde i - au  fost  re coltate
probe biolog ice de sâng e
în  ve derea  stabi l ir i i  cu
exacti tate  a  a lco olem iei .
În  cauzã  s - a  înto cm it
dosar  pena l  sub aspe ctul
comiteri i  infracțiunii  de
conduce rea  pe  drumuril e
publ i ce  a  unui  autove-
hicul  de  cãtre  o  pe rsoanã
af l ându-se  sub  inf lue nța
bãuturilor  alcoolice .

MUNCĂ. Se lucrează intens pentru finalizarea Centurii Careiului

Vizită pe șantier

Mulțumiți de lucrări Va fi gata la timp
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Județul Satu Mare, printre invitații de
onoare la “Centenar Fest” de la Chișinău

Cel mai mare eveniment
dedicat Centenarului
Marii Uniri, ”Centenar

Fest” organizat peste Prut, în
Republica Moldova, a avut invitaţi
și din judeţul Satu Mare. În frun-
tea delegației s-a aflat președintele
Consiliului Județean Satu Mare –
Pataki Csaba, managerul Centru-
lui Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare – Robert
Laszlo, președintele Asociației
Scriitorilor de Nord- Vest – Feli-
cian Pop și Mariana Țiproc –
președinta Asociației Pro Basara-
bia și Bucovina. 

Județul Satu Mare a avut
privilegiul de a evolua pe scena
principală din Complexul Vatra,
alături de marile ansambluri con-
sacrate din România și Republica
Moldova fiind reprezentat de
Ansamblul Folcloric al Județului

„DORURI SăTMăRENE”, care
a susținut un program folcloric de
excepție, îndelung aplaudat de
numeroșii spectatori prezenți,
alcătuit din suite de dansuri din
Țara Oașului și Zona Codru, alături
de soliștii vocali: Darius Câmpean,
Liliana Bota, Denisa Costea, An-
drei Haidu, și frații Cătășin și
Valentin Feher, și taraful tradițional
compus din: Ionuț Rotar – vioară,
Varga Niculae- braci, Adelin Turi-
contrabas și Bogdan Bota- taragot. 

La standul județului Satu
Mare vizitatorii au putut degusta
produse tradiționale din județul
nostru și să admire obiectele arti-
zanale din Țara Oașului, realizate de

către meșterii populari Ana Mare și
Maria Finta, și să informeze despre
atracțiile turistice al județului Satu
Mare prin cărțile și pliantele prezen-
tate. 

Centenar Fest s-a
desfăşurat pe parcursul a două zile
(15 şi 16 septembrie), la Complexul
Vatra. Evenimentul a reunit zeci de
ansambluri populare din România
şi Republica Moldova,
reprezentanţi ai consiliilor raionale
din Moldova, reprezentanţi ai
primăriilor şi consiliilor judeţene
din România. Scopul festivalului a
fost acela de a promova valorile
românești și de a evidenția diversi-
tatea și, în același timp, tradițiile co-
mune, care stau la baza unității
istorice, lingvistice și culturale ale
acestui neam.

Evenimentul a inclus o
paradă a portului popular, o

expoziție-târg cu lucrări ale
meşterilor populari autentici, cu
obiecte de artizanat, precum și un
muzeu al satului românesc, care a
scos în evidență specificul fiecărei
regiuni românești. De asemenea, au
avut loc concerte de muzică
populară și muzică ușoară, recitaluri
de poezie și de muzică folk, concur-
suri, ateliere de creație, expoziții,
adresate tuturor categoriilor de
vârstă.

Spectacolele s-au
desfășurat concomitent pe trei
scene amplasate pe teritoriul com-
plexului, astfel încât toate categori-
ile de public au fost implicate în
program.

Pe parcursul a două zile,
pe scenă au evoluat: Lupii & Alex
Calancea Band, Moldovan
Național Youth Orchestra, Cristi
Aldea-Teodorovici & Band și Gân-
dul Mâței, Nicolae Furdui Iancu,
Grigore Leșe, Fuego, Irina Loghin,

Benone Sinulescu, Ionuț
Dolănescu, Laura Haidău,
Mărioara Gheorghe Man, Ileana și
Denisa, Tudor Ungureanu și
Ansamblul „Ștefan Vodă”, Surorile
Osoianu, ansambluri folclorice din
județele: Constanța, Buzău, Ilfov,
Mehedinți, Focșani, Cluj, Bihor,
Prahova, Arad, Brăila, Mureș, Satu
Mare, Dâmbovița, Neamț,
Botoșani, Maramureș, Bacău ș.a.,
Orchestra Simfonică Muntenia,
Florin Georgescu, precum și alți
artiști consacrați.

Festivalul a fost sprijinit
de Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni, Ambasada României
în Republica Moldova, Consiliile
Județene Satu Mare, Ilfov, Prahova,
Buzău, Băcău, Constanța, Bihor,
ș.a., Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu”, Congresul
Autorităților Locale din Moldova
(CALM) și Uniunea Consiliilor
Raionale din Moldova (UCRM).

Duminică, 23
septembrie 2018, la ora 19.00, în
Sala Studio de pe strada Horea,
trupa ImproȘtim așteaptă public
generos, cu reacții și propuneri
amuzante, la un nou
SPECTACOL IMPROVIZAT,
un spectacol la care actorii și
spectatorii lucrează cot la cot. 
Teatrul de improvizație este o
formă de teatru în care se
folosesc tehnici de improvizație
teatrală pentru a crea dialoguri,
scene, cântece sau povestiri. De
cele mai multe ori publicul
propune unde să se desfășoare
aceste scene, teme sau titluri

pentru discursuri și povestiri sau
versuri care sa fie integrate în
cântece. Această formă de teatru
presupune o relație interactivă cu
publicul. Moderatorul
spectacolului solicită constant
sugestii din partea publicului, pe
care actorii le vor integra în
scene. 

Trupa ImproȘtim
garantează un spectacol 100%
improvizat cu bun gust,
inteligent, amuzant și dinamic!

Improvizatori: Ioana
Cheregi, Alexandra Odoroagă,
Vlad Mureșan, Sergiu Tăbăcaru,
Andrei Stan. Improvizator

muzical: Vlad Giurge. Preț bilet:
18 lei.

Informații, rezervări și
bilete: Agenția Teatrală, str.

Horea nr. 6, telefon:
0261712106; e-mail:
agenție.teatruldenord@gmail.
com. 

DUMINICă, 23 SEPTEMBRIE 2018, ORA 19.00, SALA STUDIO

Se reiau spectacolele de improvizație cu trupa improȘtim, la Teatrul de Nord

Prima persoană care
va călători 
în jurul lunii 

Miliardarul japonez
Yusaku Maezawa va fi primul turist
care va călători în jurul Lunii la
bordul unui vehicul al companiei
private de transport spaţial SpaceX,
iar alături de el vor fi şase - opt artişti,
potrivit Reuters. Călătoria este
programată pentru cel mai devreme
2023, iar Maezawa, în vârstă de 42
de ani şi cu afaceri în domeniul
modei, va fi prima persoană care va
ajunge în jurul Lunii de la cea mai
recentă misiune americană Apollo,
care a avut loc în 1972. Pentru
această călătorie, omul de afaceri a
plătit o sumă care nu a fost făcută
publică.

Maezawa, aflat pe locul al
18-lea în topul celor mai bogaţi
oameni din Japonia, cu o avere de 3
miliarde de dolari, potrivit Forbes, a
vorbit despre această călătorie ca
despre un vis împlinit al copilăriei
sale. Una dintre cele mai mari
pasiuni ale lui Maezawa este să
colecţioneze opere de artă modernă,
iar, anul trecut, a anunţat că a
cumpărat o capodoperă de Jean-
Michel Basquiat pentru 110,5
milioane de dolari.

Dragostea pentru artă l-a
determinat să decidă să ia cu el în
această călătorie mai mulţi artişti, a
spus acesta într-o conferinţă de presă
care a avut loc luni seară, la sediul şi
fabrica de rachete ale companiei
SpaceX din Hawthorne, California.
Artiştii vor fi rugaţi să creeze ceva
după ce se întorc din călătorie, iar
operele de artă vor fi surse de
inspiraţie pentru restul oamenilor, a
mai spus miliardarul japonez.

Până în prezent, doar
americanii au trecut de orbita Terrei.
24 de astronauţi ai NASA au
călătorit spre Lună în timpul
misiunilor Apollo, în anii 1960 -
1970. 12 dintre aceştia au şi păşit pe
satelitul Terrei. Primul turist spaţial
din istorie a fost omul de afaceri
american Dennis Tito, care, în
2001, a plătit aproximativ 20 de
milioane de dolari pentru a ajunge,
cu ajutorul unei capsule ruseşti
Soyuz, pe Staţia Spaţială
Internaţională. Elon Musk, CEO al
SpaceX, l-a descris pe Maezawa
drept “cel mai curajos şi mai
aventuros” om şi s-a declarat onorat
că acesta a apelat la serviciile
companiei sale. Musk a mai spus că
această călătorie va fi gratuită pentru
artiştii care îl vor însoţi pe Maezawa
în spaţiu. “Este periculos, să fie clar.
Nu este o plimbare în parc”, a
avertizat Musk, care a adăugat că este
posibil să meargă şi el în această
călătorie.

Turiştii vor călători la
bordul unei rachete Big Falcon, care
nu va fi gata pentru un zbor cu
echipaj uman mai devreme de cinci
ani. Proiectul pentru această rachetă
a fost anunţat în 2016, fiind descrisă
drept cea mai puternică rachetă din
istorie, mai puternică decât Saturn
V Moon folosită în misiunile
Apollo în urmă cu cinci decenii.
Anul trecut, Musk a spus că racheta
va avea un zbor de testare spre Marte
în 2022, urmat de unul cu echipaj
uman spre planeta roşie în 2024.
Racheta - ale cărei costuri se ridică la
aproximativ 5 miliarde de dolari -,
lungă de 118 metri, are o
componentă care include motoarele
şi sistemele de alimentare cu
carburant şi o alta cu vehiculul ce
transportă echipajul.

raluca jofi
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Premierul Viorica Dăncilă a
anunţat, marţi, înaintea
şedinţei de guvern, că

referendumul pentru redefinirea
familiei va fi organizat timp de
două zile, respectiv 6 şi 7
octombrie 2018, pentru ca
cetăţenii să aibă posibilitatea să-
şi exprime opţiunile.

”Curtea Constituţională
a României a avizat favorabil
demersul de redefinire a familiei şi
de revizuire a Constituţiei. În acest
moment sunt întrunite toate
condiţiile legale pentru organizarea
referendumului pe această temă.
Conform legii, Guvernul are
obligaţia de a organiza acest scrutin
pentru care au semnat peste trei
milioane de cetăţeni. În şedinţa de
astăzi (marţi - n.r.), o şedinţă
extraordinară, vom adopta actele
necesare pentru buna desfăşurare a
referendumului pentru revizuirea
Constituţiei în forma adoptată de
Parlament. Pentru ca cetăţenii să
aibă posibilitatea să-şi exprime
opţiunile cu privire la redefinirea
familiei în Constituţia României
referendumul va fi organizat timp
de două zile, respectiv 6 şi 7
octombrie 2018”, a anunţat
premierul viorica Dăncilă la
începutul şedinţei de Guvern.

ea a mai spus că
referendumul pentru redefinirea
familiei nu este unul împotriva
minorităţilor sexuale, ”aşa cum
încearcă să speculeze unii”.

”Referendumul pentru
redefinirea familiei este efectul unui
demers cetăţenesc, iar partidele
politice trebuie să respecte voinţa

cetăţenilor. În locul apelurilor
pentru boicotarea acestui
referendum ar fi mai onest dacă
partidele şi-ar asuma o poziţie clară
faţă de tema propusă pentru acest
referendum. Partidul pe care îl
reprezint a decis să sprijine acest
referendum, iar această poziţie
deschisă, asumată, cred că este cel
mai adecvat răspuns la o temă
importantă, cum este cea a familiei”,
a adăugat viorica Dăncilă.

Premierul a cerut tuturor
instituţiilor publice implicate în
organizarea referendumului să dea
dovadă de maximă responsabilitate
şi să demareze urgent acţiunile
pentru organizarea acestui scrutin.

”Mă refer atât la
pregătirile de ordin tehnic,
organizatoric, cât şi la asigurarea
sumelor necesare pentru această
consultare publică naţională”, a
conchis Dăncilă.

legea pentru revizuirea
Constituíei, care redefineşte familia
ca fiind uniunea dintre un bărbat şi
o femeie, a fost publicată, marţí, în
Monitorul oficial, executivul
urmând să aibă, de la 17.30, o
şedinţă pentru emiterea hotărârii de
Guvern pentru organizarea
referendumului.

legea a fost publicată în
Monitorul oficial. executivul urma
să se întrunească în şedinţă, marţi,
începând cu ora 17.30, pentru a
aproba Hotărârea de Guvern
pentru pregătirea referendumului,
dar şi o ordonanţă de urgenţă
pentru organizarea acestuia în două
zile.

CCR a stabilit, luni, că
iniţiativa de rezivuire a Constituţiei,

potrivit căreia familia se întemeiază
pe căsătoria între un bărbat şi o
femeie, nu pe cea consimţită între
soţi, respectă prevederile
constituţionale.

senatul a adoptat, marţea
trecută, în calitate de for decizional,
iniţiativa cetăţenească de revizuire a
Constituţiei potrivit căreia familia
se întemeiază pe căsătoria între un
bărbat şi o femeie, nu pe cea
consimţită între soţi. liderul PsD,
liviu Dragnea, a spus că salută
decizia Parlamentului de a adopta
iniţiativa cetăţenească de revizuire a
Constituţiei în sensul redefinirii
familiei şi precizează că
referendumul va avea loc pe 7
octombrie.

Referendumul a fost cerut
de Coaliţia pentru Familie, iar
iniţiativa semnată de 3 milioane de
persoane "îşi propune să înlăture
orice echivoc pe care utilizarea
termenului de „soţi” în cuprinsul
art. 48 al 1 din Constituţia
României ar putea să-l aducă în
conturarea noţiunii de „familie”, a
raportului dintre „familie” şi
dreptul fundamental al bărbatului
şi al femeii de a se căsători şi a
întemeia o familie", potrivit

expunerii de motive a actului
normativ.

"Familia se întemeiază pe
căsătoria liber consimţită între un
bărbat şi o femeie pe egalitatea
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea
părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instituirea copiilor”,
prevede modificarea adusă
artidolului 48 din Constituţia
României", prevede textul din
Constituţie propus revizuirii şi
asupra căruia cetăţenii trebuie să se
exprime la referendum.

Preşedintele Klaus
Iohannis a promulgat, pe 5 iulie,
legea pentru modificarea şi
completarea legii nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului, după ce judecătorii
CCR au respins pe 19 iunie ca fiind
inadminisibilă sesizarea formulată
de şeful statului. Modificările aduse
legii referendumului l-au scos din
procedura organizării
referendumului pe preşedintele
României, având în vedere că
Parlamentul elabora câte un proiect
separat de lege de fiecare dată când
se organiza un referendum, pe care
şeful statului îl promulga sau îl
putea retrimite la reexaminare.

Viorica Dăncilă: Referendumul va fi organizat timp
de două zile, respectiv 6 şi 7 octombrie 2018

Procurorii Secţiei
Parchetelor Militare anunţă
că au audiat aproximativ

80% din persoanele citate în
dosarul Revoluţiei, precizând că
audierile se vor încheia la final de
noiembrie. În dosar, anchetatorii
au studiat documente trimise de
SRI şi au cerut ataşarea la dosar a
unora dintre ele.

“În cauza cunoscută
generic sub denumirea „Dosarul
Revoluţiei”, procurori militari ai
secţiei Parchetelor Militare din
cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
au dispus citarea şi audierea a 5834
de persoane în calitate de persoane
vătămate/părţi civile sau succesori
ai acestora, fiind audiate până în
prezent aproximativ 4500 dintre
acestea (circa 80% dintre
persoanele citate)”, anunţă
Parchetul General, într-un
comunicat de presă remis marţi
MeDIAFAX.

În perioada imediat
următoare, procurorii vor audia
încă aproximativ 1.050 de
persoane vătămate/părţi civile ori
succesori ai acestora, audierile
tuturor celor 6.890 să se finalizeze
în jurul datei de 30 noiembrie

2018.
“Totodată, precizăm că

serviciul Român de Informaţii a
pus la dispoziţia Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie un volum considerabil de
documente relevante pentru
clarificarea unor aspecte
referitoare la evenimentele din
decembrie 1989, care au fost
studiate de procurorii militari
timp de două luni, solicitându-se
ataşarea unei părţi dintre acestea la
dosar, după declasificarea
prealabilă”, potrivit sursei citate.

Parchetul transmite că,
pentru audierile din acest dosar,
prin ordonanţă, s-a dispus
delegarea procurorilor militari de
la unităţile de parchet din
subordine şi a organelor de
cercetare ale poliţiei judiciare din
cadrul inspectoratelor judeţene de
poliţie, respectiv Poliţia Capitalei.
În cadrul Dosarului Revoluţiei,
procurorii au anunţat, pe 18
decembrie 2017, că au înregistrat
avansări în anchetă, fiind
clarificate împrejurările legate de
fuga cuplului Ceauşescu din
decembrie 1989, dar şi cele legate
de declanşarea şi efectuarea
diversiunii militare, aceasta fiind
cauza numeroaselor decese.

Totodată, a fost identificată sursa
sunetului cu efect de panică emis
în timpul discursului lui Nicolae
Ceauşescu din 21 decembrie ‘89
care a dus la izbucnirea protestelor
în Capitală. Anchetatorii s-au
edificat şi cu privire la declanşarea
şi executarea diversiunii militare,
începând cu seara zilei de 22
decembrie 1989. Procurorii au
mai clarificat, în cadrul dosarului,
şi succesiunea evenimentelor
petrecute la uM 01417
Târgovişte, locaţia unde s-a aflat
cuplul Ceauşescu începând cu
după-amiaza zilei de 22 decembrie
1989. „Probele au evidenţiat
existenţa unei constante diversiuni
exercitate asupra cadrelor de
comandă ale acestei unităţi
militare, precum şi existenţa unor

ordine venite de la vârful ierarhiei
militare privind eliminarea fizică a
cuplului Ceauşescu. Totodată,
urmare a probatoriului
administrat există o mai bună
înţelegere a diversiunii radio-
electronice. Au fost realizate
progrese notabile pentru
înţelegerea fenomenului
diversionist (unic în istoria
României prin complexitate şi
anvergură) atât sub aspectul
mecanismelor concrete de acţiune
cât şi din perspectiva persoanelor
ce au dirijat acest fenomen. este de
aşteptat ca viitoarele cercetări să
aducă lămuriri privind autorii
diversiunii şi eventualele
complicităţi în realizarea acesteia”,
a spus atunci procurorul Marian
lazăr.

DosARul RevoluţIeI

Audierile se vor încheia la final de noiembrie.
Procurorii cer ataşarea de acte de la SRI

STUDIU: Topul
cerinţelor românilor
ca beneficii la 
angajare

Dacă în trecut programul
de lucru flexibil şi timpul petrecut
pe drumul acasă-serviciu erau prin-
cipalii factori la angajare, acum ac-
centul cade pe masa de prânz, astfel
că 24% dintre respondenţi spun că
este cel mai important beneficiu la
angajare, arată un studiu publicat
marţi de Frames. „Masa de prânz a
devenit esenţială în opinia tot mai
multor angajaţi, iar calitatea acesteia
a ajuns un criteriu semnificativ la an-
gajare”, se arată în cea de-a treia
ediţie a Barometrului pieţei forţei
de muncă.

Potrivit analiştilor,
percepţia românilor s-a schimbat
destul de mult între timp, atât în
privinţa salarizării, cât şi a
percepţiilor legate de condiţiile de la
locul de muncă, iar „puterea exem-
plului” a fost cea care a făcut ca in-
teresul angajaţilor români pentru
masa de prânz să crească atât de
mult. ,,Din vorbă în vorbă, românii
au aflat de astfel de beneficii şi au în-
ceput să le ceară angajatorilor. Acest
fenomen trebuie pus în corelaţie şi
cu creşterea interesului angajaţilor
pentru asigurările de sănătate, pen-
tru abonamentele la clinicile private
şi sălile de sport, semn că aceştia
devin tot mai conştienţi de
importanţa alimentaţiei, de
sănătatea lor”, a mai spus Negrescu.

Potrivit barometrului, pe
primul loc în topul beneficiilor
menţionate de angajaţi se află pa-
chetul salarial, menţionat de 71%
dintre respondenţi, urmat de solidi-
tatea firmei (43%) şi programul de
lucru (41%), urmate de asigurările
de sănătate şi abonamentele la clin-
icile private au fost menţionate de
37% dintre respondenţi, clasându-
se, astfel, pe locul 4 în top. În topul
menţiunilor urmează asigurările şi
abonamentele de sănătate (37%),
decontarea transportului (28%),
masa de prânz (24%) şi maşina de
serviciu (18%).

Cea de-a treia ediţie a
studiului a fost realizată în perioada
1-10 septembrie, pe un eşantion de
500 de respondenţi din tot spectrul
economic - oameni de afaceri,
angajaţi din companii, responsabili
HR etc. Potrivit aceluiaşi studiu, an-
gajatorii spun că într-o piaţă a
muncii „în care recrutarea unor
angajaţi valoroşi a devenit o misiune
tot mai dificilă, mare parte dintre
angajatori par să fi înţeles, cel puţin
la nivel declarativ, că angajaţii îşi
doresc mai mult decât un loc de
muncă bine plătit”. Datele central-
izate arată că 63% dintre angajatori
sunt dispuşi să ofere mai multe ben-
eficii angajaţilor, în timp ce 20%
spun că au deja un sistem de
bonificaţie care îşi arată efectele. De
asemenea, 7% au declarat că vor
menţine actualul sistem de plată, iar
domeniile care atrag cea mai
dinamică evoluţie pe piaţa de HR în
acest an sunt IT-ul şi retailul.

„Aproximativ 74% dintre
managerii chestionaţi afirmă că
vedeta pieţei muncii în 2018 este
sectorul IT, care continuă să
genereze cea mai dinamică evoluţie
pe piaţa resurselor umane. Pe
locurile următoare în topul reieşit
din opiniile investitorilor s-au situat
retailul, menţionat de 68% dintre
cei chestionaţi, sectorul
construcţiilor (52%), serviciile
(48%), sectorul medical/pharma
(34%), serviciile de suport (21%) şi
industria auto, cu tot cu serviciile
aferente (18%)”, spun realizatorii
studiului.
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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.

Noţiuni fundamentale de
igiena
Operator umplere recipiente
GPL
Cursuri autorizate ISCIR pen-
tru prelungirea valabilităţii
autorizaţiei de stivuitorist,
fochist şi operator GPL 
Operator introducere, validare
şi prelucrare date 
Dulgher - tâmplar - parchetar 
Zidar, pietrar, tencuitor 
Instalator instalaţii tehnico
sanitare şi de gaze 
Electrician medie şi joasă tensi-
une
Barman
Stilist protezist de unghii
Manichiurist - Pedichiurist 
Cosmetician
Frizer - Coafor - Manichiurist -
Pedichiurist
Coafor

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

Inspector / Referent resurse
umane

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

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE 

îN OCUPAŢIILE:

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

Satu Mare

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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Baschetul 3x3 a devenit
sport olimpic din 2010
și , cum era și firesc, a în-

ceput să adune tot mai mulți
practicanți și în România.

după ce anii trecuți
turneele de Streetball se organi-
zau doar în marile orașe ale țării
și aveam doar câteva week end-
uri de vară ocupate, anul acesta
iată că numărul competițiilor și
implicit a participanților a cres-
cut simțitor.

Sezonul a fost deschis
în luna mai și se va încheia în
septembrie iar Satu Mare intră și
el în circuit cu ” 3x3 Open 2018”
un turneu cu premii attractive ce
va avea loc în parcarea
aUCHan.

Premiile atractive, 1500
de euro la masculin și 1000 euro
la feminine , au făcut ca interesul
să fie destul de mare. 

Sunt 22 de echipe în-
scrise deja la toate categoriile cu
mențiunea că la feminin premiul
de 1000 de euro stă în picioare

doar dacă la start vom avea
minim opt echipe.

Organizatorii s-au
văzut oarecum obligați să vină cu
premii ceva mai consistente
deoarece majoritatea jucătorilor
sunt angrenați și la nivel de
baschet 5x5 iar echipele se află ,
atât cele de la masculin cât și de
la feminin, în pregătirea noului
sezon competițional.

nu doar seniorii pot
participa ci și copiii practicanți
de baschet de la cluburile din
Sătmar. antrenorii și profesorii
lor sunt invitați să-i înscrie ,
distracția e garantată!

Iată detaliile competiției:
Turneu de baschet 3x3 la SaTU
MaRe 22-23 SePTeMBRie
in parcarea aUCHan
categoriile de joc din cadrul
competitiei 3x3 Satu Mare 
—Open : 
- U 10 - posibilitate de a crea si
echipe mixte in cadrul categoriei
, U 13 , U 15 feminin + mas-
culin , U 18 feminin si masculin

, Open masculin , Open Feminin
si + 35 
Premii de 1500 euro la masculin
pt castigatori si 1000 la femi-
nin!!!

Cei care nu se descurca cu in-
scrierile pot cere ajutor la tel :
0746 08 70 70 sau 0727 767
556, sau la adresa de email: of-
fice@ecosportteam.ro

Azi, în Liga 
Campionilor
GRUPA E
Ora 19:55 ajax amsterdam –
aeK atena
Ora 22:00 Benfica Lisabona –
Bayern Munchen
GRUPA F
Ora 19:55 Șahtar donețk –
Hoffenheim
Ora 22:00 Manchester City –
Lyon
GRUPA G
Ora 22:00 Plzen – ȚSKa
Moscova
Ora 22:00 Real Madrid – aS
Roma
GRUPA H
Ora 22:00 valencia – Juventus
Ora 22:00 Young Boys – Man-
chester United

Bani și mai mulți ...
ediţia 2018-2019 a Ligii
Campionilor, care a debutat
marţi cu primele meciuri din
faza grupelor, oferă premii
totale de 1,95 miliarde euro,
iar doar pentru participare
recompensa este de 15,25
milioane euro. victoria este
răsplătită cu 2,7 milioane
euro şi remiza cu 900.000
euro. dacă un club câştigă
toate meciurile din grupă,
contul său devine mai bogat
cu 16,2 milioane euro. Cali-
ficarea în optimi aduce 9,5
milioane euro, în sferturi –
10,5 milioane euro, în semi-
finale – 12 milioane euro, în
finală – 15 milioane euro.
Câştigarea trofeului aduce
un bonus suplimentar de 4
milioane euro. Comparativ
cu sezonul trecut, prima de
participare a crescut de la
12,7 la 15,25 milioane euro,
prima de victorie de la 1,5 la
2,7 milioane euro, iar remiza
de la 500.000 la 900.000
euro. În afară de aceste pre-
mii, cluburile pot obţine
cote parte din suma de 292
milioane euro, din Market-
ing pool, pe care UeFa le
calculează prin intermediul
pieţelor naţionale de televiz-
iune şi de performanţă a
cluburilor din fiecare ţară.

eveniMenT

22 de echipe înscrise, deocamdată,
la “3x3 Open” Satu Mare
8 Competiţia va avea loc în weekend în parcarea de la auchan

emeric Jenei a vorbit   la
Sport Total FM, despre meciul
dintre FCSB și CFR Cluj,
încheiat la egalitate, scor 1-1, în
cadrul etapei a opta a Ligii i, dar
și despre situația fotbalului româ-
nesc în prezent.

„Steaua în totalitate este
o echipă mai valoroasă, iar CFR-
ul mi-a făcut o impresie bună
pentru că este o echipă care s-a

așezat foarte bine în teren și a
adus destul de multe probleme
Stelei.

Trebuie neapărat să
încercăm să promovăm niște
jucători tineri, pentru că noi îi
avem dar nu știm când să îi
aruncăm în luptă.

Gică Hagi l-a readus pe
ianis și bine a făcut pentru că
băiatul lui are niște calități foarte

bune, dar să vedem ce se întâmplă
dacă ajunge la Steaua. Trebuie să
aibă încredere conducerea Stelei
cu aducerea lui Hagi la echipă.

eu am încredere în
Rădoi. este un tânăr antrenor
care poate să crească și chiar e
bine că l-au pus acolo să conducă
jucătorii sub 21 de ani”, a declarat
emeric Jenei, în cadrul emisiunii
„execuții în direct”.

Media

Emeric Jenei: “Avem jucători tineri, dar nu știm când 
să îi aruncăm în luptă”
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Fundașul sătmărean
Florin Gardoș a ajuns în
acest an la CSU Craiova

și încearcă să revină în circuitul
echipei naționale prin
evoluțiile lui de la echipa
olteană.

Chiar dacă nu l-a con-
vins încă pe selecționerul Cos-
min Contra că se poate baza iar
pe serviciile lui, Gardoș continuă
să rămână în atenția fanilor
naționalei României prin
postările regulate ce le are pe
pagina sponsorului...eu SunT
12.

La finalul lunii august
Gardoș a povestit despre relația
excelentă pe care o are și acum cu
trei jucători ce i-au marcat cari-
era...printre ei și careianul eric
Bicfalvi.

”Chiar daca cei mai
buni prieteni ai mei n-au fost
fotbalisti celebri, exista mai
multi oameni din fotbal pe care
ii consider prieteni, chiar daca
nu mai vorbim la fel de des ca in
perioada in care am lucrat impre-
una. De la Szukala la
Georgievski, Latovlevici sau
Chipciu si mai nou mitrita sau

Barbut, am intalnit multi oa-
meni de calitate in cariera de la
care am incercat sa invat cate
ceva”, a notat Gardoș.

Despre Eric Bicfalvi
Cu eric ma cunosc de

cand eram copil. amandoi ne-
am nascut in judetul Satu mare
si chiar daca nu am crescut in
acelasi oras, avem derby-uri
foarte aprinse inca de pe la 12
ani.

Coincidenta a facut ca
noi sa devenim colegi in 2010,
anul in care am ajuns la Steaua.
am apreciat la el calmul si rab-
darea cu care a trecut peste anu-
mite situatii. uneori criticat,
alteori huiduit de propriii supor-
teri, a ramas la Steaua pentu ca
iubea echipa si uite ca fotbalul
l-a rasplatit cu cariera pe care
multi si-ar dori-o.

Despre Geraldo Alves
Geraldo este unul din

putinii oameni din fotbal in care
am incredere si stiu ca daca l-as
suna la orice ora cu o problema,
mi-ar sari imediat in ajutor.

e probabil fotbalistul
de la care am invatat cel mai mult

in cei 2 ani cat am fost colegi.
De la sfaturi tactice, la

cum sa gestionez anumite situatii
cand nu jucam sau eram acciden-
tat, Geraldo m-a ajutat mereu cu
un sfat sau o vorba buna.

Despre Ciprian 
Tătăruşanu

Cu Tata am avut o pe-
rioada foarte frumoasa la Steaua.
4 ani in care am impartit ves-
tiarul, am castigat trofee si am
trait momente unice.

Ce mi-a placut la el
mereu a fost taria de caracter si
uneori chiar abilitatea de a ig-
nora diferite critici venite din
partea presei sau a celor din jurul
echipei. Cred ca e o calitate im-
portanta capacitatea de a nu te
lasa coplesit intr-un moment di-
ficil si de a putea sa filtrezi infor-
matiile care te ajuta de cele care
te incarca negativ.

Chiar daca de multe ori
nu mi-a iesit cum ii iesea lui,
odata cu inaintarea in varsta am
inceput sa devin si eu mai imun.

eu SunT 12

Florin Gardoș: “Cei 3 prieteni buni 
din fotbal şi ce am învăţat de la fiecare”

S-au pus în vânzare
biletele pentru
meciul România –
Serbia 
Federația Română de Fotbal a
anunțat luni că a pus în vânzare
biletele pentru meciul România –
Serbia, din Liga națiunilor,
următorul pe care tricolorii îl vor
disputa pe teren propriu. meciul va
avea loc pe arena națională,
duminică, 14 octombrie, de la ora
16:00. Tichetele pot fi
achiziționate online, de pe site-urile
bilete.frf.ro și bilete.ro. Cele mai
ieftine bilete pot fi achiziționate la
peluze, unde prețurile variază între
25 și 30 de lei. Cele mai scumpe se
pot găsi în zona Vip, unde prețurile
ajung până la 400 de lei. până la du-
elul cu Serbia, România va juca în
deplasare cu Lituania, joi, 11 oc-
tombrie, de la ora 21:45.

Sharapova s-a retras
de la toate turneele
rămase în 2018
Rusoaica maria Sharapova s-a decis
sa agate racheta in cui, desi ar fi tre-
buit sa mai participe la inca trei
turnee in acest an. Fosta lidera
mondiala era anuntata la openul
Chinei de la Beijing, ultimul
turneu din seria WTa premier
mandatory, apoi la Tianjin unde
avea de aparat titlul cucerit in 2017,
pentru a incheia in fata propriilor
fani la Kremlin Cup de la
moscova. ajunsa pe locul 25 mon-
dial dupa revenirea in circuit ca ur-
mare a suspendarii pentru dopaj,
Sharapova considera ca “destul e
destul”, pentru a traduce o celebra
zicala din limba engleza, si ca pen-
tru anul 2018 e de ajuns cat a jucat.
eliminata in optimi la uS open,
ultimul turneu de mare Slem al an-
ului, Sharapova vrea sa se odih-
neasca si sa atace cu toate fortele
anul 2019 si primul turneu major
programat in luna ianuarie, aus-
tralian open. 31 de meciuri a jucat
Sharapova in 2018, castigand 20
dintre acestea.

Casa Fotbalului a gaz-
duit marti dupa-amiaza, de la
ora 17:00, tragerea la sorti a fazei
saisprezecimilor de finala in
Cupa Romaniei. este runda in
care debuteaza si echipele din
primul esalon.

Meciurile din șaisprezecimile
Cupei României:

FCSB - unirea alba iulia
Viitorul - Concordia Chiajna
FC Botosani - FC Voluntari
Dinamo - Dacia unirea Braila
uTa - poli iasi
Sporting Liesti - mioveni
Chindia Targoviste - CFR Cluj
u Cluj - progresul Spartac
Sportul Snagov - CS u Craiova
Sa

Bucovina Rădăuți - Gaz metan
mediaș
Luceafărul oradea - astra
Giurgiu 
academica Clinceni - Her-
mannstadt 
energeticianul - Csikszereda
miercurea Ciuc
aSu politehnica Timisoara -
Sepsi Sf.Gheorghe

CSm Slatina - Dunărea Călărași
FC Rapid - Turris oltul Turnu
măgurele   

meciurile din cadrul
şaisprezecimilor Cupei
României vor avea loc în pe-
rioada 24-30 septembrie cu în-
cepere de la ora 16:30, cu
excepția jocurilor televizate.

Cupa României  /  Fără derby-uri în 16-imi

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega
Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!
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OFERTE DE SERVICIU 

l Firma Germana angajeaza zu-
grav, montator gipscarton si gresie
in Germania. 0721695209,
00491607836429
l Angajez excavatorist cu experi-
enta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-
riale constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la fie-
care sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.

l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriș, moloz, pă-
mânt pentru grădină și gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozi-
tate și punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pamant,
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 Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Te-
lefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

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

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. Tel.0762601487,
0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10
l Vand sobe cu plita pe lemne si
incazire centrala din Austria. Tele-
fon 0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand microbus Mercedes
Sprinter 316 CDi 2011, Geep mili-
tar WV Iltis old timer 1979, nein-
matriculate. 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 comercial,
str.Careiului, 40mp. Tel
0744.252.824

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI DE
SECURITATE, AGENTI DE
INTERVENTIE SI DISPE-
CERI. 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. 

Rog Caritas şi asistenta sociala din Micula, precum si
Consiliul Local din Micula să îmi acorde ajutor şi vol-
untar pentru baiatul meu bolnav, pe nume Eugen. Pot
fi contactată la telefon 0736 78 59 49. 

Angajez fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

Cautam sala de
inchiriat sau cumparat
pentru evenimente de
la 250-300 de per-
soane intr-un loc viz-
ibil sau cu vad
comercial bun. 

Rog seriozitate.
0749679277,
0748966235

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: 0758413923Vând loc de casă în comuna

Halmeu 28 ari,  Telefon
0753.927.874, 069917611731

GNV
Mica Publicitate

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.

Vând casa D+P+E
situată in zona
centrală cu 9
încăperi 4 bai

suprafața construită
450 mp cu teren afe-
rent 850mp+terasa

cu crama și beci.
0749556827.

Vand aspirator Stihl profe-
sionist, NOU. 700 lei, nego-
ciabil. 0727 891 966.
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre
societatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea aces-
tora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, su-
prafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite, so-
pron, 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 localitatea Satu Mare,
str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara)de tip clădiri de
depozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în loca-
litatea Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul
Satu Mare, la 170.488 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in parcul in-
dustial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5: aprox 1600 mp,
la pretul de 312.557 euro. Acestea se vand in bloc sau in-
dividual. 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 33.040 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poli-
gonului, 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
49.905 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea funciară
nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de 42.520
lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport. Lista
bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Lici-
tatii 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  7.280 lei.
Remorca Thule A5      4.160 lei.
Mercedes B14L/9      5.528 lei.
Iveco Daily                 6.469 lei.
Man TGA 18.513 17.333 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 transport.

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 transport

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

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  80,458.00 lei
TAHOGRAF 3 5 2 . 0 0
lei  

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

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.

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      
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.  233 lei
Peugeot 307 1,6 i.    4851 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 li-
chidatorului 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 ITALCONSTRUZIONI 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 MIDICONS
SRL 11:30, SC AG DUPLEX SRL 12:00, SC PA-
NATEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL ora
13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm,
SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.
Depunerea documentelor necesare participării la lic-
itatie si dovada depunerii cauțiunii de 10% din val-
oarea imobilului, se va face cel târziu până în ziua
dinaintea licitatiei, ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichi-
dator  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 Administrativ și Fiscal, în dosarul
7965/83/2012, scoate la vanzare prin negociere directa
bunurile apatinand debitoarei ce consta in autoutilitare,
autocamion, stoc de marfa, mijloace fixe si obiecte de in-
ventar, (usi, mobilier, rafturi, freze, stante) la cel mai mare
pret oferit.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de adminis-
trator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie bunurile SC
CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de
procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești,
județul Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al ad-
ministratorului judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A,
SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în ca-
litate de lichidator 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 Con-
tencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație publică,
Complex clădiri , amenajări și teren intravilan “ , formată
din bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică - in-
dustrial - 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 4.392.353 ron, si teren extravilan arabil situat
în livada cu suprafata de 11.900 mp, avand cf Cf: 100432
Livada, top: 172/1 la pretul de 19.335 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 (show-
room, birouri, service auto), teren intravilan 5.200 mp,
mijloace fixe, piese de schimb, scule si dispositive verifica-
toare, toate la prețul de 1.787.683 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

Pentru informaţii suplimentare cei inte-
resaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al
acestuia  din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu
Mare, sau la nr. de telefon 0749212108, 0361 809 462;
sau email office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108
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 lichida-
tor judiciar, 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
Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
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
Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 18.283,32 lei 
Set mobilier birou – 677,97 lei 
Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole

electrice,jucării,etc. – 369.967,5 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.) – 3.825,9 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.  

Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de prevederile Co-
dului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimen-
tare– tel. 0786199011. 

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichi-
dare SPRL vinde la licitaţie publică următoarele bunuri:
-Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita
de 80 mp iar cea desfasurata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa
138,70 mp), depozit de tip P (suprafata construita egala cu cea desfasu-
rata 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 163.247,60 lei si stoc de marfa (materiale de constuctii
si bunuri gospodaresti) la pretul de 3.587,58 lei. Licitatia pentru van-
zarea 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 17.09.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor
vinde la termenul din 17.09.2018, licitatia va continua in acelasi loc si
la aceeasi ora in zilele de 24.09.2018, 01.10.2018 si 08.10.2018, la ace-
lasi pret.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin
exerciţiul atribuţiilor sale se dobândesc de cumpărător libere de orice
sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a pretului de van-
zare 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
licitatiei 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.



Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

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

Apartamente:
o 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:
o 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
o 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
o 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
o Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de
acces - 1.330,00 euro + TVA
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 14.630 euro 
o Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sap-
ata, jud. Arges – 5.883 euro 
o Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil
extravilan - categoria de folosință arabil. 7.898 euro
o Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil
extravilan - categoria de folosință arabil.–15.006 euro

Alte imobile:
o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), sit-
uat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit, având
ac. 75 mp + teren intravilan format din două parcele,
având suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
o Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. Depozitelor,
nr. 24A, jud. Satu Mare - 442.130 euro + TVA; Doza-
tor DA2-6 și Copiator Minolta - 1.102 lei + TVA 
o 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
o Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu social,
atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, depozit ma-
terial lemnos, depozit produse finite, vestiar, grup so-
cial, 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
o 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
o 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
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren aferent
de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp – 135.660 euro
o Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren ex-
travilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
o 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
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( pro-
prietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in loc.
Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 47.810 euro 

o Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
o 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 imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
o Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 8.978 euro
o “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
o “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construită
Sc= 128 mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 3.863 mp care aparține
altui proprietar, proprietatea este întăbulată în extrasul
de cartea funciară 145 Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare. – 8.493 euro
o “MAGAZIN MIXT și teren intravilan“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Ady Endre, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial
cu suprafața construită Sc= 125 mp și suprafața utilă
Su =104 mp, clădirea este edificată pe un teren de
1.115 mp, care aparține aceluiași proprietar, propri-
etatea 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
o “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
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea
Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp -
691,9 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str.
Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp -
925,0 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -558,0
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr.
1, în față la hale de lactate, suprafața 3,74 mp - 691,9
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr.
2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 691,0 euro +
TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, str. A.I.
Cuza, colț IPJ Satu Mare, suprafața 7,50 mp -1387,5
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii, str.
22 Decembrie, 5,00 mp - 465,0 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp, -
691,9 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste
drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp –
691,90 euro + TVA.
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd. Lu-
cian Blaga, pe colț de Farmacia Catena, suprafața 4,80
mp - 888,0 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, drum
Careiului, pe colț la agenția CEC, suprafața 3,74 mp
- 691,9 euro + TVA

Închirieri:

o Hale și birouri, cuprinse între 100 mp și 10.000 mp,
situate în loc. Satu Mare, str. Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu
Mare ( fosta ITA ARDELEANA ).
Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să se
supună reglementărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să suporte
obligațiile care îi revin din acest punct de vedere.
Auto:
o 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
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg
– 1.300 euro + TVA
o Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN,
model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică 10.518

cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de înmatric-
ulare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA, posibilități de
rată
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA
o 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:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc – 15.353 euro + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii, di-
verse pt. animale ) – 12.385 lei + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer
SRL – 3.654 euro + TVA
o Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea mobilieru-
lui , mobilier, diverse ), proprietatea Wimob SA -
64.908 lei + TVA 
o Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 12.591 lei + TVA
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea
Luca SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero
SRL
o Bunuri mobile ( mașini, echipamente și instalații mi-
jloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă )
proprietatea Zidul Chinezesc SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Lu-
ciana Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Se-
bastian SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Con-
struct SRL
o Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa
SRL
o Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea Alessy
Hidro Construct SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar ) pro-
prietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti Panif
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Ralu
SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) pro-
prietatea George GS SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc
de marfă format din material de construcții ) propri-
etatea Com Prod Bocșa SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte de
inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Dan-
ciu Sorin I.F.
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj, stoc
de marfa format din panouri sectionale pentru usi de
garaj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
o Bunuri mobile  (stoc de marfă, utilaje constructii )
proprietatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.

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

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată
în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine
RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro,
web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  jude-

ţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/ad-
ministrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,
1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),
13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă în
valoare de 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 Re-
nault, 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 mul-
tilama 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 94.355,00 lei.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorgani-
sation, en redressement, deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 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
124.895,00 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, ora 13:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar
din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă de 2325,00 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, 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, co-
muna Florești, județul Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, 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 21.09.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL societate în , societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
-  oferă spre vânzare: imobilul  constând în teren intravilan și construcție comercială, CF 86252
Oradea, nr. cad. 15069, situat în Oradea, strada Americii, nr.41,  județul Bihor, cu ipotecă în
favoarea BRD GSG SA SUCURSALA ORADEA, preț 854.000 euro la curs BNR din ziua
licitației. Condițiile de participare, regulamentul de vânzare se poate achiziționa de la
administratorul judiciar.
-Licitaţia va avea loc în data de 20.09.2018, ora 13:30 la sediul debitoarei, din mun. Oradea, str.
Amercii,nr. 41, jud. Bihor.
SC FEROMETAL SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en
redressement:
-  scoate la vânzare prin licitație publică: Bun imobil format din teren și clădire cu destinație
agricolă, în loc. Peleș, jud. Satu Mare, respectiv: Hală grajd ovine 800mp, Șopron acoperit 360mp,
Platformă betonată 460 mp, Sediu administrativ 60 mp, Teren arabil extrvilan 11.231 mp. 
-Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, ora 12:00  la sediul administratorului judiciar, cu
sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49.
EOLIS HYDRO RUGINOASA SRL, în lichidare Comuna Ruginoasa, Str. ŞTEFAN CEL
MARE ŞI SFÎNT, Nr. 57, CAMERA 3, MANSARDĂ, Judet Iaşi prin lichidator  administrativ
ADMIN INSOLV SPRL numit prin  rezoluția  nr. 14488 din data de  02.07.2018  pronunţată
de către Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în dosar nr.
62233/26.06.2018, notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva debitorului EOLIS
HYDRO RUGINOASA SRL, în lichidare prin rezoluția  nr. 02.07.2018  pronunţată de către
Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în dosar nr. 62233/26.06.2018.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este  de 10 zile de la primirea prezentei notificări.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din
localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa
credală.
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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. Inflo-
reste acum ep7
07:30 – Ora adevarului (re-
luare)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Puterea exemplului
13:00 – Muzică şi voie
bună  (reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si
viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:30 – Oameni si fapte (r)

20:45 – Viata la tara (r)
21:45 – Muzică de petre-
cere
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Incursiune în Co-
tidian
03:00 – Saptamana
sportiva (r)
04:00 – Box Office
04:30 – Music News
05:00 – Viata la tara 
(reluare)  
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

20: 30 - Visuri la cheie
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30 Gospodar fără pereche
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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așa parchează un “pizza boy” 

Șoferii de la Gemelli
care livrează pizza își dau în
petec de câte ori pot. Au făcut
accidente, au oprit în mijlocul
drumului, fără să le pese
câtuși de puțin de ceilalți. Re-
cent, unul dintre ”pizza boy”
de la Gemelli a fost surprins
de un sătmărean că a parcat
chiar în stația de autobuz.
”Așa parchează “pizza boy” de
la Gemelli. Nu are importanță
că este stație de autobuz. Dacă

lăsa mașina cu cca. 10 m mai
încolo se răcea pizza”, spune
sătmăreanul care a surprins
acest instantaneu. Sigur, îi
înțelegem și pe cei de la
Gemelli că vor să ajungă cât
mai repede cu comenzile la
destinație, dar pentru asta nu
trebuie încălcate toate reg-
ulile de circulație posibile fără
să ne pese și de ceilalți
participanți la trafic.
Sau...?!?!?!

VESTE BUNĂ

Drum important din județ,
reabilitat integral
8 Lucrările ce urmează a fi executate pe acest tronson de drum
au fost deja licitate și adjudecate

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!

Una dintre cele mai
importante artere rutiere
din județul Satu Mare va

fi reabilitată integral. Acest drum
leagă vestul județului Satu Mare
de Capitala Transilvaniei, Cluj-
Napoca. 

Vestea a fost dată chiar ieri
de primarul municipiului Carei,
Eugen Kovacs, anunțând, astfel, că
este al doilea pariu pierdut cu fostul
vicepreședinte al Consiliului
Județean, actualul manager al Nord
Vest TV și Gazeta de Nord-Vest,
Mircea Govor. ”A fost licitată
executarea lucrărilor pe drumul
Carei - Tășnad - limita de județ cu
Sălaj, alt pariu pierdut cu Mircea
Govor, și așteptăm cu nerăbdare ca
și la anul să înceapă această lucrare
pentru că cei din zonă, care merg
spre Cluj, sunt nevoiți să circule pe
acest drum, și este foarte important
pentru noi”, a precizat primarul
Careiului. 

La rândul său, Mircea
Govor a promis o surpriză pentru
toți cetățenii județului Satu Mare
atunci când acest drum va fi reabili-
tat. ”Când va fi gata drumul de la
Carei-Tășnad-limită de județ cu
Sălaj, o să vă facem o surpriză tu-
turor sătmărenilor, împreună cu pri-
marul Kovacs, o să dezbatem pe

această temă, și o să se afle adevărul
adevărat despre cei care au inițiat, au
gândit și au ajutat să fie finalizat
acest proiect, suntem noi doi: pri-
marul din Carei și cu Mircea
Govor”, a spus fostul vicepreședinte
al Consiliului Județean. 

”Noi suntem o altă
generație față de tinerii politicieni
din ziua de astăzi. Noi nu doar
gândim altfel, ci știm și cum trebuie
făcut. Din nefericire, nu întot-
deauna ajung sus oameni care știu
cum se face treabă. Dumneavoastră,

domnule Govor, ați demonstrat mai
ales prin nenumăratele proiecte, mai
ales cele prin PNDL, că atunci când
ați fost la conducerea județului și a
PSD Satu Mare, în județul nostru
au venit bani. Spun public acest
lucru. Eu nu sunt pesedist. Eu sunt
un primar UDMR din Carei. Dar,
ca și primar, știu ce înseamnă când
în fruntea județului este un om
competent care știe ce trebuie făcut.
De povestit mulți știu, dar de făcut,
mai puțini”, a mai adăugat Eugen
Kovacs.

florin dura

Problemele cu Primăria
Medieș au fost rezolvate

Viceprimarul cu atribuţii
de primar al comunei Medieșu
Aurit, Marian Torok, a declarat pen-
tru Gazeta de Nord-Vest că prob-
lemele cu sediul Primăriei au fost
rezolvate. ”Într-un final am reușit să
finalizăm problema cu primăria,
încât să începem să achităm și să
rămână primăria noastră”, a declarat
primarul. 

În altă ordine de idei,
potrivit edilului șef, a fost extinsă
rețeaua de gaz pe străzile pe care
încă nu exista, s-a combătut am-
brozia în locurile care țin de
primărie, iar cetățenii au fost

înștiințați să meargă să-și curețe
terenurile , în caz contrar vor fi
amendați de Poliția Locală.

De asemenea, pentru noul
an școlar, toată școala a fost
renovată, toate sălile de clasă curate,
copiii fiind foarte mulțumiți.

La acest sfârșit de
săptămână, a fost organizat un
eveniment cu cei de la Alu Men-
ziken  de ecologizare, de punere în
valoare a castelului, a cuptoarelor
dacice. 

”În viitor avem în proiect intro-
ducerea gazului  în satele lăturalnice,
un alt proiect cu apă, unde așteptăm

să vedem cine este câștigătorul  să
putem să introducem apa în satul
Iojib, inclusiv branșamentele.De
asemenea, am început  lucrările pen-
tru  obținerea licenței de furnizare a
gazului în satele Iojib, Potău și
Băbășești”, a mai declarat Marian
Torok. 

REABILITARE. Artizanii acestei investiții sunt Mircea
Govor și Eugen Kovacs
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