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ANAF a început să
trimită celor proaspăt căsătoriți
solicitări ca aceștia să declare,
într-un formular, ce relații eco-
nomice au avut, în contextul
căsătoriei civile și religioase, cu
PFA, firme și altele, care le-au
furnizat servicii de fotografie,
muzică pentru petrecere și
spațiul (restaurantul), potrivit
informațiilor Profit.ro.

Fiscul solicită nume de
persoane/firme, numere de
telefon, adrese și intermediari.
Amenda pentru nerespectarea
solicitării Fiscului este de
2.000-5.000 de lei.

Inițiativa 
ANAF de a trimite astfel de
cereri de informații este recentă
și aplicată generalizat la nivelul
țării, nefiind doar un demers
punctual, potrivit sursei citate,
scrie Stiripesurse.ro

ANAF a început
operațiunea nunta 



Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Vineri, 19 octombrie 2018 

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 19 octombrie 2018
ziua 292 a anului

Soarele răsare la 7 și 35 minute,
apune la 18 și 49 de minute.

1865 - Inaugurarea oficială a
liniei ferate București-
Giurgiu, prima din România;
Filaret devine prima gară a
Bucureștilor.

Rugăciunea nu este atât de
mult o acţiune, cât o atitudine
– atitudinea de dependenţă de
Dumnezeu. 

(Arthur W. Pink)

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  - Sfântul Proroc Ioil
Greco- catolic - Sf. pf. Ioil; Sf.
m. Var.
Romano - catolic - Ss. Paul al
Crucii, pr.; Ioan de Brébeuf,
pr. şi îns., m.; Ioel, profet.
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Un actor celebru afirma
într-o seară pe un post de televi-
ziune că “invadatorii” străini în-
cearcă să ne modifice acum şi
structura noastră sufletească.
După ce ne-au luat o parte din
bogăţiile, pământurile şi pădurile
noastre, aceşti profitori nevăzuţi
încearcă să ne anihileze sufletul
românesc atât de bogat altădată
în virtuţi morale. Prin interme-
diul unor strategii psihologice
vor să ne inoculeze microbul im-
oralităţii şi-al indecenţei. Acest
actor, mai are  curajul să dejoace
pe posturile de televiziune scena-
riile invadatoare ale unor oameni
fără de Dumnezeu. Ei încep să
intre “cu bocancii” plini de boală
şi mizerie morală în sufletele
noastre curate. Vor să submineze
biserica şi religia noastră, să ne

şteargă din memorie felul nostru
de a fi din punct de vedere moral,
dar şi  autenticitatea trăirilor
noastre tradiţionale milenare.  

Dintr-o altă perspectivă
mi-a vorbit într-o bună zi despre
efectele negative, devastatoare ale
stresului, un inginer ajuns la vâr-
sta senectuţii. Din cauza stresu-
lui, creierul mic nu mai accesează
glandele suprarenale, iar acestea
dacă sunt implicit blocate nu mai
fabrică “soldaţii” de pază, care
formează sistemul imunitar al or-
ganismului. Lăsat fără o apărare
solidă, organismul devine vulne-
rabil şi predispus la atacurile di-
verselor boli. Dacă deschizi
televizorul, constaţi că există o
anumită tensiune, care rezidă din
discuţiile participanţilor la o emi-
siune sau alta. Mare parte din
filme sunt pline de violenţă,
crime, scene idecente, cică sexy, la
ore de mare audienţă. Foarte rar
are românul bucuria să asculte şi
discuţii despre prosperitatea aces-
tei ţări. Stresul este prezent peste
tot şi are o influenţă negativă asu-
pra psihicului românilor. Nu mai
e loc de discuţii constructive.
Avem parte numai de acuzaţii,
condamnări, mitinguri de stradă
soldate cu victime şi scandaluri
politice. La cabinetele de psiho-
logie stau la coadă elevi din şcoli,
care au diverse probleme de sănă-
tate mintală. Presiunea psihică
din şcoli este consecinţa unor
programe şcolare încărcate, la
care se adaugă de multe ori şi pre-

siunea pshică pe care părinţii o
exercită asupra copiilor de la care
aşteaptă rezultate şcolare specta-
culoase.

În fiecare zi, întâlnim
oameni supăraţi, tensionaţi, pe
faţa cărora se citeşte o anumită
îngrijorare, spunea un om de afa-
ceri sătmărean. Altădată, românii
erau mai veseli şi optimişti, dar
acum până şi în mediul rural stre-
sul şi-a făcut apariţia şi implicit
cancerul. Un fost politician spu-
nea că în urmă cu peste 50 de ani,
aproape pe fiecare uliţă de la ţară
era o crâşmă. Acum, aproape pe
fiecare uliţă este o farmacie. La fel
se întâmplă şi la oraş. Pe o stradă
din centrul oraşului sunt 5 far-
macii. Oare suntem, am devenit
un popor bolnav astfel încât a
crescut atât de mult oferta de me-
dicamente? Pe vremuri, în secţiile
de oncologie ale spitalelor din
oraşe erau doi-trei bolnavi. Acum
sunt sute şi sute de mii la nivelul
întregii ţări. Dacă asculţi radioul
sau te uiţi la televizor la emisiu-
nile de publicitate, mare parte
dintre ele promovează tot felul de
medicamente. Bunicii şi străbu-
nicii noştri au mâncat produse
naturale, iar fertilizarea ogoarelor
se făcea cu gunoi de grajd. Acum
nu mai este gunoi de grajd pentru
că oamenii de la sate,  mare parte
dintre ei, şi-au vândut vacile, oile,
caii şi caprele. Populaţia este îm-
bătrânită, iar expansiunea mari-
lor capitaluri pe piaţa
românească a invadat pieţele cu

tot felul de produse alimentare,
care stau pe rafturi luni de zile
fără să se deprecieze, datorită
conservanţilor şi altor substanţe
chimice nocive pentru celulele
din organismul omenesc. Super-
vizarea alimentelor ar trebui să fie
medicamentul miraculos, anti-
dotul dacă doriţi, împotriva can-
cerului şi altor boli. Nu există şi
nici nu va exista vreodată un me-
dicament, care să vindece celulele
din corpul uman lezate de sub-
stanţe chimice. Cum poţi să vin-
deci un sistem imunitar, un
organ intern lezat de substanţele
chimice? E ca şi cum ai dori să-ţi
crească la loc un picior sau o
mână amputată. Bunicii şi stră-
bunicii noştri n-au cunoscut can-
cerul sau alte boli pentru că
alimentaţia lor era naturală, iar
pacea din satele de odinioară era
parcă ruptă din Rai. Oamenii
erau paşnici, se ajutau unii cu
alţii la muncile câmpului, mer-
geau la horă sau „la ciupercă”, la
diverse praznice, iar zâmbetele şi
buna dispoziţie îi însoţeau peste
tot, ca un „medicament” nevă-
zut. Reîntoarcerea la modul de
viaţă al străbunilor noştri, la acea
solidaritate patriarhală sau ma-
triarhală, dacă doriţi, la „vorba
dulce”, la acea toleranţă a bunu-
lui simţ dominată de virtuţile
morale, ar fi cel mai eficient me-
dicament îndreptat împotriva:
prostiei, stresului, şi celebrului
cancer iniţiat de semeni de-ai
noştri în zilele democratice.

DUMItRU
ţIMERMAn

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

IncURsIUnE 
în cOtIDIAn/
VIAţA LA ţARĂ
OsÂMBRItU' OILOR în
ţARA OAŞULUI
Stimaţi telespectatori şi oşeni,
vă invităm să vizionaţi în
aceasă seară, la NORD VEST
TV, de la ora 20.45, cele mai
importante momente filmate
la OSÂMBRITU' OILOR,

care a avut loc sâmbătă, 13 oc-
tombrie,  la Abrăneşti-
Negreşti-Oaş. De asemenea,
această emisiune specială,
dedicată reînvierii tradiţiei
coborâtului oilor de la munte,
o veţi putea viziona şi
duminică, urmărind emisi-
unea VIAŢA LA ŢARĂ,
difuzată de la ora 13.00. Real-
izator: Dumitru Ţimerman

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

Stresul, cancerul şi virtuţile morale
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DESTInAţII DE wEEkEnD

Moara lui Dănilă Mecleş, minunea de lemn
din Săcel
8O moară din lemn construită la începutul secolului trecut, probabil dintre ultimele care mai există în
țară, funcționează încă în satul maramureșean Săcel

Cea mai veche moară pe apă
aflată în funcţiune pe
Valea Izei, se află la Săcel.

Moara lui Dănilă Mecleş a fost
construită în anul 1850, de evrei.
Un număr de 16 evrei au ţinut-o
în proprietate până când bunicul
lui Dănilă, sluga lor pe vremuri, a
cumpărat-o. Au fost mulţi dori-
tori, însa evreii au vândut-o doar
lui pentru că au fost multumiţi de
munca prestată şi de corecti-
tudinea slugii lor.

Trei generaţii de morari
s-au perindat, fiecare dintre ei
păstrând această tradiţie pe care au
moştenit-o. Instalația folosește doar
puterea apei și este construită în to-
talitate din lemn. Electricitatea este
folosită doar pentru ca un bec să ilu-
mineze încăperea, după lăsarea în-
tunericului. În localitate, pe vremuri
erau şapte mori, iar acum doar una
mai funcţionează. Tehnologia
modernă care macină mult mai re-
pede și cantități mai mari îi face
concurență. Așa se face că moara
din Săcel a devenit obiectiv turistic.

Morăritul este o muncă grea şi  nu
poate oricine să facă lucru de cali-
tate. Este un întreg lanţ de
operaţiuni şi un mecanism complex
al activităţilor care se derulează până
când făina devine de bună calitate.
Un lucru important este şi şlefuirea
pietrelor de moară care se face din
două în două luni după un pro-
cedeu numai de morarul Dănilă
ştiut. Dacă nu s-ar face această
operaţiune la timp, nu ar ieşi marfă
de calitate. Acesta este unul din se-
cretul obţinerii unei făini bune, nu
numai pe Valea Izei, ci în intreg
Maramureşul Istoric.

Maşina de dărăcit
lâna cu o vechime de
peste 100 de ani

În curtea lui Mecleș,
moara nu este singura instalație
din lemn, pusă în funcțiune de
apă. Același fir de apă este cel care
dă energie pentru instalația de
dărăcit lână. Tot din lemn și tot la
fel de veche. Instalația se afla sub
controlul strict al autorităților co-
muniste, pe vremuri.

Instalația face lâna de oi,
care a fost spălată, să fie pufoasă,
pentru a putea fi, apoi, toarsă.
Maşina de prelucrat lâna,
construită în Germania, este în
funcţiune tot din 1907. În prima
fază, lâna se introduce pe o
bandă, printr-un scărmănător
numit popular „leagăn“. Asta
datorită mişcării asemănătoare cu
a unui leagăn pentru bebeluşi.
Doar că are peste 1.000 de dinţi
de oţel care rup lâna şi o fac
pufoasă.

În cea de-a doua fază, se
introduce lâna pe a doua bandă.
Unde este selectată prin mai multe
turbine la turaţii foarte mari şi se
descarcă pe o dobă. Apoi este
preluată manual, gata pregătită pen-
tru fus.

niColae ghiŞan

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  între orele
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 con-
sulta:
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 Cabinet 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 Cabinet 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 con-
sulta:

Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST ORL
Programări: 0722.231.241 sau
0261/766390
_____________________
În fiecare Luni si Miercuri de la
ora 15:00  la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR 

MEDICINA INTERNA
competenţă în ecografie
abdominală, ecografie vasculară,
ecografie tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49
_____________________
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ȘeDință atop, La aRDUD

Colaborare bună între poliție și
autoritățile locale!
8au fost semnalate o serie de probleme din anumite zone ale județului

Ședința lunii octombrie a
Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică (ATOP)

Satu Mare s-a desfășurat în
orașul Ardud.

La ședința atop au
participat subprefectul județului
satu Mare – altfatter tamás,
șeful inspectoratului de poliție
Județean satu Mare – inspector
șef sorin Daniel stan, șeful in-
spectoratului pentru situații de
Urgență ”someș” satu Mare –
colonel nicolae Dima. alături de
membrii atop s-a mai aflat și
primarul din orașul ardud, ovi-
diu Duma, precum și
reprezentanți ai posturilor de
poliție și primari sau viceprimari
din ardud, acâș, Beltiug, Bog-
dand, Hodod, Homoroade, so-
cond, supur, terebești, Viile satu
Mare.

Siguranța
cetățenilor 
pe primul plan

Modul în care se im-
plică primăriile în asigurarea cli-
matului de siguranță al
cetățenilor a fost principala temă
dezbătută în cadrul ședinței. Cei
prezenți au fost invitați să parti-
cipe activ la dezbatere, astfel încât
să se găsească soluții viabile la
problemele cu care se confruntă
locuitorii din ardud și din
localitățile învecinate.

“Mă bucur că acestă în-
tâlnire are loc la noi în oraș  și
sper că în urma acestei întâlniri, a
ședinței, a discuțiilor care vor
avea loc să plecăm cu un plus în
activitatea noastră, să se facă
schimburi de idei, de experiențe
și la următoare ședință să putem
spune că nu a fost în zadar această
întâlnire”, a spus în deschiderea
ședinței atop, primarul ovidiu
Duma.

Despre avizele ISU
pentru Serviciile de
voluntari

Referitor la stadiul

obținerii avizului isU de
înființare a serviciului voluntar
pentru situații de urgență pe raza
Uat-urilor, conform ordinului
Mai, șeful isU „someș” a spus
că deocamdată nicio comună nu
a obținut acest aviz. Cu toate
acestea, serviciile voluntare pen-
tru situații de urgență sunt
înființate și funcționează. acestea
vor primi avizul isU abia după ce
vor fi dotate conform cerințelor
actuale, iar colonelul nicolae
Dima le-a recomandat
reprezentanților primăriilor să în-
cerce să rezolve acest aspect cât
mai repede, chiar dacă acest lucru
presupune un anumit efort finan-
ciar din partea Uat-urilor. În
acest sens, reprezentanților pri-
măriilor li s-a sugerat să încerce să
atragă inclusiv fonduri europene
nerambursabile, așa cum au făcut
și alte comune din județ. 

Probleme cu unii
oieri, la Socond

primarii și sefii de post
care au partcipat la ședință, s-au
declarat în general mulțumiți
de colaborarea  dintre cele două
părți. primarul din socond a ri-
dicat câteva probleme , situații
mai aparte. 

“Marea majoritate a
populației din socond sunt de

etnie romă. am vorbit cu șeful
de post, să încercăm să găsim o
posibilitate în stâna pentru a ne
întâlni mai des cu  cetățenii de
acolo, pentru a discuta diferitele
probleme. o altă situație cu care
ne confruntăm este problema  a
trei familii din Moldova care
dețin mai multe oi, cu 100%
mai multe ca și cât teren au în
proprietate. pe lângă faptul că
distrug culturile, fac și scandal.
În timpul verii, aproape zilnic
era câte un apel la 112.am vrea
să se rezolve oarecum acestă
situație la care momentan nu
găsim rezolvare. avem instalată
în fiecare localitate câte o ca-
meră video însă ar fi bine să fie
una la intrare, una la ieșire în fie-
care localitate. am făcut adresă
la Consiliul Județean referitor la
faptul că am făcut drumuri bune
însă nu avem indicatoare, iar co-
piii sunt mulți. am dori să nu se
ajungă la probleme în viitor.”a
spus priamrul din socond.

subprefectul alfatter
tamas i-a reamintit primarului
din socond că la Viile satu
Mare a fost un caz asemănător
unde animalele au fost lăsate de
multe ori nesupravegheate și
problema  s-a rezolvat. astfel că
i-a sugerat să discute pe acestă
temă, pentru a încerca să rezolve
situația.

Colaborare bună
între poliție și
autoritățile locale

primarul din Homo-
roade a atras atenția asupra faptu-
lui că unele camere de
supraveghere nu pot fi montate
oriunde.

“nu putem să punem ca-
merele unde vrem noi să le
punem. nu ne dau voie să folo-
sim stâlpii, avizul și de aceea am
vrea să fie găsită o formulă. În rest
trebuie să improvizăm, să punem
în pământ tot felul de stâlpișori
pentru camere, să tragem curent,
e mai complicat ”.

sorin stan, șeful ipJ
satu Mare a fost mulțumit de
faptul că există o colaborare bună
între poliție și administrațiile lo-
cale. 

“noi ne facem treaba
acolo unde avem
competențele noastre, sunt câ-
teva probleme de personal dar
pot să vă asigur că această pro-
blemă va fi rezolvată. Înce-
pând din luna noiembrie vom
avea repartiția promoției
2018, ocazie cu care vom pri-
mii un număr destul de însem-
nat de colegi care vor intra toți
în concurenţa de ordine pu-
blică și rutieră” a precizat sorin
stan.

RaLUCa Jofi

acum 100 de ani, peste
100.000 de oameni din toate
colțurile României se îndreptau
către alba iulia, pentru a asista la
desăvârșirea celui mai puternic
act din istoria României iar
printre ei au fost şi careieni de-ai
noştri. 

În acest an, având ca
organizatori societatea cultural-
patriotică avram iancu, asociaţia
pensionarilor, asociaţiunea

astRa Carei, asociaţia Unirea
2009, asociaţia Colonia Moţilor
ianculeşti şi  asociaţia cadrelor
militare în rezervă subfiliala
Carei, va fi organizat, în
municipiul Carei, un amplu
program intitulat “Împreună
sărbătorim anul Centenar la
Carei”. 

Manifestările vor avea
loc duminică, 28 octombrie, pe
platoul din fața primăriei Carei,

cu începere de la ora 13.30. 
După concertul oferit

de sava negrean Brudaşcu va
avea loc Balul costumului
popular unde cele mai reusite
piese de vestimentaţie
tradiţională vor fi premiate.

totodată, aici vor mai
concerta, printre alții, Ciprian
tempe, ionică Moiș, Cristian
Crișan, Dănuț Mateș, Bogdan
zonokan și Corul Bisericii

ortodoxe din sanislău, precum și
Radu ardelean. 

organizatorii invită la
Carei, în data de 28 octombrie,
toate asociaţiile culturale din
judeţ, toate persoanele care doresc
să sărbătorească Centenarul Marii
Uniri. ”Veniţi cu steaguri
tricolore şi cu costume populare
tradiţionale la Carei în data de 28
octombrie 2018”, este mesajul
organizatorilor. 

Împreună sărbătorim Anul Centenar la Carei

Razie pRintRe
tRanspoRtatoRi!

Zeci de amenzi
aplicate

Miercuri, 17
octombrie a.c., polițiștii din
cadrul inspectoratului de poliție
Județean satu Mare au
organizat și executat mai multe
acțiuni pentru prevenirea și
combaterea accidentelor rutiere,
pe raza județului satu Mare.

astfel, polițiștii
Biroului Rutier din cadrul
poliției municipiului satu Mare
au acționat pe raza
municipiului satu Mare, pe
linia identificării
conducătorilor auto care
efectuează transporturi și
încalcă regulile de circulație.

ocazie cu care au
aplicat 39 de sancțiuni
contravenționale, șoferilor care
au transportat persoane sau
bunuri și nu au respectat
normele rutiere.

Maramureșean
beat și fără permis,
la volan prin
Sătmar

polițiștii Biroului
Rutier au identificat la data de
17 octombrie a.c., în jurul orei
3.20, în piața Libertății din
municipiul satu Mare, un
bărbat, de 37 de ani, din județul
Maramureș, care se afla la
volanul unui autoturism fără a
poseda permis de conducere.

totodată fiind testat
cu aparatul alcooltest a rezultat
o concentrație alcoolică de 0,58
mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză s-a întocmit dosar
penal sub aspectul comiterii
infracțiunilor de conducerea pe
drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană
care nu posedă permis de
conducere și se află sub
influența băuturilor alcoolice.

12 vitezomani au
rămas doar pietoni

tot miercuri , 17
octombrie a.c., polițiștii
serviciului Rutier au reținut 12
permise de conducere,
conducătorilor auto care nu au
respectat viteza maximă legală
și au depășit-o cu peste 50
km/h sau au efectuat depășiri
neregulamentare.

iar polițiștii secției
poliție Rurală Valea Vinului au
acționat împreună cu specialiști
din cadrul R.a.R. satu Mare,
pe raza comunei Crucișor,
ocazie cu care au aplicat în jur
de 20 de sancțiuni
contravenționale,
conducătorilor auto care
conduceau autovehicule având
defecțiuni tehnice și au ridicat
5 certificate de înmatriculare.

În total, în urma
activităților desfășurate ieri de
polițiști, au fost aplicate peste
150 de sancțiuni
contravenționale având o
valoare de peste 81 600 de lei și
au fost reținute 15 permise de
conducere și 6 certificate de
înmatriculare. 
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EXCLUSIVITATE

El este bestia cu chip de om
8Vecinii lui îl descriu ca un om de o violență ieșită din comun

Gazeta de Nord-Vest a
intrat în posesia unor
informații de-a

dreptul șocante despre
isprăvile bestiei cu chip de om
care a vrut să-și ucidă soția
lovind-o cu un ciocan în cap
chiar în fața fiului lor de doar
un an. Ceea ce vă vom
prezentat în cele ce urmează
sunt informații cu un puternic
impact emoțional. 

Și-a bătut 
toate soțiile

Până să fie săltat de
polițiști, Iozsef F. care și-a luat
numele de familie după cel al
actualei soții, doarece înainte
numele de familie începea cu
litera R. locuia pe strada
Ostrovului.  Vecinii acestuia
susțin pentru GNV că Ioszef
era un om extrem de violent.

Bărbatul a fost
căsătorit până acum de trei ori,
susțin vecinii acestuia. Din
prima casătărie a rezultat un
băiat de 9 ani, însă fosta lui
soție l-a părăsit din cauza
bătăilor pe care le primea
aproape zilnic. 

Apoi a stat în
concubinaj cu o altă femeie, cu
care are trei copii, doi gemeni,
fetiță și băiat, și o altă fetiță pe
care el nu o recunoaște, motiv
pentru care a fost dat în
judecată de către fosta lui
concubină.  ”Și pe aceasta o
bătea și o scotea afară noaptea
cu copiii după ea”, susțin vecinii

de pe Ostrovului. 

Pe ultima soție a
lovit-o cu un
ciocan în cap

În fine, ultima sa soție,
Andreea, avea un băiat dintr-o
căsătorie anterioară, iar cu Iozsef
avea un copil de circa un an. 

Săptămâna trecută,
marți, 9 octombrie, pe fondul
unor neînţelegeri în familie, în
timp ce persoana vătămată F. A.,
soţia sa, se pregătea să îmbăieze
unul dintre copii și se afla lângă
vană, inculpatul a tras-o de păr,
aceasta a alunecat și s-a lovit cu
capul de gresie.

Ulterior, inculpatul i-a

aplicat mai multe lovituri cu un
ciocan în zona capului, iar când
și-a dat seama că aceasta este
inconștientă, a scos-o din baie
până în cameră și a ieșit pe casa
scării cerând vecinilor să cheme
o ambulanţă.

Mai grav este faptul că
toată această scenă de violență
sălbatică s-a produs chiar sub
ochii copilului de numai un an,
care ar putea rămâne, astfel,
marcat pe toată viața. Cu
siguranță, acesta va avea nevoie
de consiliere psihologică.

Inculpatul F.I. a
recunoscut și a regretat fapta,
spun procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Satu Mare.
Referatul, împreună cu dosarul
cauzei, a fost trimis spre
competentă soluţionare, la
Tribunalul Satu Mare.
Judecătorul de drepturi și
libertăţi din cadrul Tribunalului
Satu Mare, în data de 11
octombrie 2018, a emis
mandatul de arestare preventivă
faţă de inculpatul F. I. , pe o
durată de 30 de zile.

Victima, în stare
gravă

Victima a fost
internată la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Satu Mare în comă.
Aici s-a constatat că rănile ei
sunt foarte grave, astfel că

medicii sătmăreni au decis,
ulterior, ca femeia să fie
transferată la secţia de
neurochirurgie a Spitalului din
Baia Mare.

Femeia și-a mai revenit
puțin după tratamentul medical
adecvat, dar în continuare se
zbate între viață și moarte, iar
prognosticul medicilor în ceea
ce privește șansele ei de
supraviețurie este rezervat.

Și-a lovit vecina 
cu picioarele

În afară de soții și
concubine, sălbaticul Iozsef și-
a bătut cu bestialitate și
veciniele.  ”El este o persoană
foarte agresivă. Pe o vecină a
bătut-o în fața blocului de ce i-
a spus femeia să nu îi mai
trimită copilul de la scară, că
nu e scara lui. Femeia era pe jos,
iar el a lovit-o cu picioarele
chiar și peste față, de i-au
zburat dinții din gură. Atunci,
însă, nu a primit decât o
amendă din partea polițiștilor”,
susțin vecinii bestiei. 

Ieri i-a fost ziua lui de
naștere. Prima lui soție i-a
făcut bestiei o urare:  ”La Mulți
Ani cu executare, că azi este
ziua lui de naștere. Să aibă față
de el același comportament care
l-a avut și el fața de noi, și să-l
bată așa cum ne-a bătut și el pe
noi”. 

CrIStIan Stan

Mesajul polițiștilor
dedicat celor ce vor
să muncească în
străinătate  

Joi, 18 octombrie este
data la care se marchează Ziua
Europeană de Luptă Împotriva
Traficului de Persoane. Traficul
de persoane nu înseamnă doar
exploatarea sexuală a femeilor,
ci şi exploatare prin muncă,
această formă a traficului
afectând ambele sexe.

Ce trebuie să ştii
pentru a nu deveni o victimă
a exploatării prin muncă?

Traficanții vor profita
întotdeauna de lipsa de
informație, de disperarea
pentru găsirea unui loc de
muncă sau nemulțumirea
privind nivelul veniturilor, de
credulitatea, spiritul de
aventură sau inconștiența
persoanelor pe care le vor
transforma în victime.
Contează pentru tine:
- să știi unde pleci;
- să semnezi un contract de
muncă în limba română;
- să cunoști programul de lucru
și salariul real;
- să lași acasă copii cu toate
documentele personale;
- să comunici cu familia și
apropiații.

Poți fi în pericol dacă:
- ți se propune să ți se plătească
drumul cu împrumut;
- ți se propune să pleci cu acte
false;
- ți se sugerează să nu spui
adevărul despre scopul plecării
la trecerea frontierei;
- ți se cere pașaportul spre
păstrare.

Dacă ești în pericol:
- încearcă să scapi din locația
unde ești ținut/ă fără acceptul
tău;
- contactează Poliția sau
Ambasada/Consulatul
României din țara în care te
afli;
- informează orice persoană cu
care intri în contact despre
faptul că ești o victimă a
traficului de persoane;
- transmite un mesaj de ajutor
către o rudă apropiată sau un
prieten din țară (prin telefon,
e-mail, sms).

Nu folosi serviciile
unei victime!

Traficul de persoane
este responsabil pentru
producerea multor drame,
pentru traume și suferințe
devastatoare provocate
victimelor exploatate. 

Și totuși, în ciuda
tuturor acestor implicații, unul
dintre factorii favorizanți ai
traficului este reprezentat de
existența unei cereri
consistente de servicii furnizate
de către victimele acestui
fenomen. 

În acest context,
legislația penală din România a
incriminat folosirea unei
persoane exploatate, despre
care beneficiarul cunoaște
faptul că este o victimă a
traficului, infracțiunea fiind
pedepsită cu până la 3 ani de
închisoare.

INCREDIBIL. Își bătea soțiile și lescotea afară din casă înpreună cu copiii, indiferent de vremea
de afară

Panică în Centrul mu-
nicipiului Satu Mare, pe Semi-
corso, din cauza unui incendiu
produs, ieri dimineață, la
acoperișul clădirii în care se află
Orange Shop.

Pompierii au fost
anunțați despre incediu în jurul
orei 7.00. Până la sosirea
forțelor de intervenție, un tânăr
de 17 ani a încercat să stingă sin-
gur focul. Din nefericire pentru

el, a suferit o intoxicație cu
monoxid de carbon, astfel că a
fost preluat de un echipaj
SMURD și transportat la
Urgențe.

Între timp, pompierii
sătmăreni au reușit să stingă in-
cendiul fără alte incidente ma-
jore. Din primele cercetări de la
fața locului, se pare că principala
cauză a incendiului a fost un
scurtcircuit electric.

Incendiu în Centrul Sătmarului. Un tânăr de 17 ani, la spital
Alături de ultima lui victimă
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Acoperamântul Maicii Domnului-Preotul din
Satu Mare care face dintr-o idee, o realitate
Preotul care a fondat

Asociația Acoperământul
Maicii Domnului, din

Satu Mare, Tiberiu Vălean, s-a
destăinuit bloggerilor de la Zig-
Zag prin România. Cu atât mai
mult cu cât, chiar azi, Asociația
va inaugura Centrului de Zi ”Sf.
Tatiana'', Aleea Trotus nr 2, con-
struită într-o fostă centrală ter-
mică dezafectată. În cele ce
urmează, redăm integral artico-
lul despre preotul Tiberiu Vă-
lean, publicat de bloggerii de la
Zig-Zag prin România. 

Încă din primele zile pe-
trecute în Satu Mare auzisem și
citisem despre Asociația Acope-
rământul Maicii Domnului.
Știam de lucrurile bune pe care le
face în comunitate. Dar mai ales,
eram curios să cunosc preotul
care a propus ideea. El e cel care a
implementat-o și coordonează în
prezent activitățile asociației, po-
vestesc cei de la Zig-Zag prin Ro-
mânia întâlnirea cu preotul,
Tiberiu Vălean. 

L-am sunat și i-am spus
pe scurt povestea mea. A fost plă-
cut surprins, dar apoi pe un ton
calm îmi spune: cred că mai bine
scrieți doar despre Acoperămân-
tul Maicii Domnului. Eu n-am
făcut nimic special.

„La început nu aveam

prea multe posibilități, iar copiii
erau puțin sălbăticuți; se urcau pe
masă și furau mâncarea unii de la
alții, erau flămânzi de-a dreptul.
Nu știau ce să mai facă de foame,
pentru că mulți nu aveau decât
cornul și laptele de la școală”.

Acum însă, lângă bise-
rică au amenajat un loc special
unde pot veni cei sărmani pentru
a lua masa. Astfel, eforturile lor și
ale voluntarilor au ajuns să dea
roade, mărturisind că: „până la
urmă am ajuns să progresăm atât
de mult, încât și-n biserică vin și
stau foarte cuminți, se
împărtășesc aproape în fiecare
duminică, se roagă la fiecare masă
acasă… Avem și un program after
school cu ei, unde îi așteaptă vo-
luntarii la un sediu; pe mulți îi
salvăm de la corigență, de la
repetenție și prin asta căutăm să
evităm abandonul școlar”, se des-
tăinuie preotul Tiberiu Vălean
celor de la Zig-Zag prin Româ-
nia. 

Pe același ton blând și
modest, preotul îmi povestește
cum a pornit Asociația Acoperă-
mântul Maicii Domnului. Ideea
i-a venit dintr-o întâmplare care
se tot repeta. O femeie credin-
cioasă obișnuia să meargă în parc
să ofere mâncare săracilor. „I-am
spus: n-ar fi mai bine să-i strân-
gem pe toți la un loc și să-i aju-

tăm? ”
Au făcut actele necesare

și au pornit la drum. Nu a fost
tocmai simplu: copii erau flă-
mânzi și cam sălbatici. La mijloc
mai erau delincvența și mediul în
care locuiau. Dar cu răbdare și
dăruire, preotul și voluntarii de la
Acoperământul Maici Domnului
au făcut lucrurile să funcționeze.
Acum sunt peste 110 persoane
care beneficiază nu doar de masă,
ci și de programul de studiu orga-
nizat după ore.

În timp ce povestea, ob-
servam cum ochii îi sclipeau de
mulțumire… pentru transformă-
rile care au loc în oamenii
nevoiași. Mulți renunță la obice-
iurile proaste și se integrează în
societate. În plus, îmi
mărturisește că cea mai mare bu-
curie pentru el e să petreacă timp
cu cei mici.

„Atât de bine mă simt
în mijlocul lor și m-am atașat de
ei. Când vezi un prichindel pe
care știi că l-ai ținut în brațe când
l-ai botezat și acum are 4-5
anișori și vine și mă prinde de pi-
cioare și se cațără pe mine ca un
ursuleț… e o senzație atât de mi-
nunată când îl vezi că se cațără ca
pe-un copac și îl iau în brațe, ne
jucăm… E o stare grozavă și
parcă-s un fel de tătic”.

Fără să-mi dau seama,

trecuse o oră și jumătate în care l-
am ascultat cu drag. Acest preot
mă face să înțeleg, că a-ți dedica
timp și energie pentru a-i servi pe
alții îți aduce un sentiment de îm-

plinire. Pentru el, Acoperămân-
tul Maicii Domnului este un mij-
loc de a contribui în viața
multora.
Sursa: Zig-Zag prin România

Preotul militar Crist-
ian Silaghi face un apel umani-
tar către toți sătmărenii pentru
a-l ajuta pe Darian Iuhas, fiul
unui jandarm sătmărean, diag-
nosticat cu o boală cumplită. 
Redăm integral apelul adresat
sătmărenilor de preotul militar: 

”Dragi prieteni
Vă rog să-mi permiteţi să apelez
la mărinimia domniei voastre şi
a colegilor dumneavoastră.
Sunt conştient că în tumultul
cotidianului sunteţi asaltaţi de
diferite solicitări, una mai
specială decât cealaltă, dar vă
invit să faceţi un popas de suflet
asupra solicitării mele.

Fiul unui coleg, Darian
Iuhas de 7 ani a fost diagnosti-
cat în 26.05.2017 cu neuroblas-
tom mediastin  abdominal (un
tip rar de cancer), stadiul IV.
Medicii au recomandat 5 cure
de citostatic care s-au făcut la
Spitalul de Pediatrie II din
Cluj.

Au urmat două proce-
duri de transplant de celule
stem hematopoietice la Institu-
tul Clinic Fundeni Bucureşti,
iar evoluţia a fost favorabilă.
Tratamentul a fost dur, iar
efectele transplantului chinu-
itoare, însă în luna mai 2018,
doctorii au stabilit o schemă de
tratament, o periodicitate a
controalelor şi un regim de trai
şi i-au permis copilului reluarea
treptată a activităţilor ante-

rioare.
Bucuria izbândei a fost

imensă, iar Darian a început să-
şi facă din nou planuri de elev
debutant, urma să înceapă clasa
I, a reluat legătura cu vechii pri-
eteni, căci pe tot parcursul
tratamentului i s-a interzis acce-
sul în colectivitate, urmând să-
şi reclădească universul.

În august 2018, în
urma unui control, toate vi-
surile lui s-au năruit… analizele
au confirmat faptul că boala a
recidivat mult mai agresiv, iar
lupta a reînceput.

Din cauza faptului că
în România nu există alterna-
tive de tratament, părinţii au
decis, la recomandarea
medicilor clujeni, continuarea
bătăliei în Franţa la Institutul
Gustave Roussy. Plecarea s-a
făcut în regim de urgenţă, nefi-
ind timp pentru obţinerea for-
mularului european 112.

După analize şi
investigaţii la Institutul Gustave
Roussy, s-au efectuat mai multe
proceduri şi un bloc de
chimioterapie, totul fiind pe
cheltuiala familiei. Primul bloc
de citostatice a avut efectul
scontat, reducându-se markerii
tumorali de la 80% la 20%, dar
tratamentul i-a afectat organis-
mul în mare măsură, motiv pen-
tru care medicii parizieni au
decis externarea micuţului,
până îşi va reveni pentru blocul
2 de citostatice.

Costurile depăşesc cu
mult veniturile familiei, nota de
plată de la Institutul Gustave
Roussy fiind de peste 100.000
de euro. La nivelul municipiu-
lui şi judeţului Satu Mare, am
organizat o strângere de fon-
duri, dar, încă insuficient de
generoasă pentru acoperirea
cheltuielilor. În paralel, am
iniţiat demersuri la Casa de
Asigurări de Sănătate Satu
Mare, de unde sperăm să
obţinem o plată, măcar parţială.

Orice ajutor financiar
este de un real folos şi poate fi
făcut în contul familiei
RO24BTRL03101201S82878
XX deschis la Banca Transilva-
nia pe numele mamei Iuhas
Roxana. Tuturor vă mulţumesc,
şi – l rog pe Cel de Sus să
privească cu îndurare spre toţi.”

În primăvara acestui an,
în curtea Colegiul Național „Ioan
Slavici” s-a amenajat o mini-
Grădină Botanică cu scopul de a
facilita identificarea, recunoașterea
și studiul plantelor perene de către
elevii liceului. Demersul s-a realizat
cu sprijinul d-lui Marius Cionca,
patronul firmei Grădini ornamen-
tale care ne-a oferit primii puieți de
plante, grădina fiind ulterior
îmbogățită cu specii aduse de elevii
și profesorii acestui colegiu. Inițial,
d-na profesor Monica Pădureanu a
înființat împreună cu clasa a XI-a
A (profil științele naturii) o
grădină de plante medicinale
(mentă, salvie, levănțică, roiniță),
iar apoi conceptul a fost extins și
dezvoltat, obținându-se această
inedită grădină botanică de care
elevii sunt foarte încântați. 

Acest proiect a fost apre-
ciat și premiat cu Premiul de
Excelență la Seminarul Național al

Centrului Carpato-Danubian de
Geoecologie din 29 septembrie
a.c. De asemenea, Colegiul
Național „Ioan Slavici” a primit un
trofeu și un  nou Steag Verde ca ur-
marea a recunoașterii valorii
activităților ecologice desfășurate
în cadrul liceului și în urma celei de
a șaptea reevaluări.  În acest colegiu
24 de profesori fac parte din
Comitetul Eco-Școală, iar clasele
au fiecare câte 2 reprezentanți-Eco
care se implică în mod activ, alături
de colegii lor, la diversele activități
cu tematică ecologică, desfășurate
în conformitate cu succesiunea
evenimentelor din calendarul eco-
logic. Temele majore ale acestui an
școlar sunt „Spune STOP
schimbărilor climatice!” și
„Susținem lumea!”.

Datele ne-au fost
furnizate de coordonatoarele-Eco,
d-nele profesor Camelia Rațiu și
Monica Pădureanu.

Apel umanitar pentru Darian Grădina Botanică amenajată
în curtea Colegiului Național

”Ioan Slavici”
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În cadrul programului Start-Up
Nation, selecţia proiectelor se va
realiza pe bază de clasament

(punctaj) şi criterii de departajare
transparente în condiţii de punctaj
egal, renunţându-se la contractarea
proiectelor pe baza principiului ”pri-
mul venit – primul servit”, infor-
mează, marţi, Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antre-
prenoriat (MMACA).

Instituţia a publicat versiu-
nea actualizată a proiectului Ordonan-
ţei de Urgenţă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.
10/2017 pentru stimularea înfiinţării
de noi întreprinderi mici şi mijlocii, act
normativ care se află în dezbatere pu-
blică începând cu data de 1 octombrie
2018.

Astfel, ţinând cont de suge-
stiile primite, prin punctajul acordat în
urma modificării Ordonanţei de Ur-
genţă, se oferă o şansă egală de obţinere
a finanţării pentru afacerile pornite în
domeniile producţie, servicii şi industrii
creative, precizează sursa citată.

De asemenea, potrivit Uni-
unii Naţionale a Patronatului Român
(UNPR), în urma consultărilor s-a
decis că se va renunţa şi la închiderea
apelului la atingerea pragului de 150%.
Pe de altă parte, va fi menţinut criteriul
cu densitatea IMM-urilor, unde trei ju-
deţe sunt depunctate – Bucureşti, Ilfov
şi Cluj.

„Am avut un proces de con-
sultare publică intens, corect şi onest,

cu societăţile de consultanţă şi în cadrul
Comitetului Consultativ pentru Dez-
voltarea IMM-urilor. Dezbaterile au
fost de un real folos procesului de mo-
delare a Start-Up Nation 2018 şi am
preluat în mod transparent şi cuprin-
zător sugestiile tuturor părţilor intere-
sate, cu precădere ale antreprenorilor,
adevăraţii beneficiari ai acestui pro-
gram. Este corect să oferim o şansă şi
întreprinzătorilor din zonele mai puţin
dezvoltate din punct de vedere econo-
mic, iar Start-Up Nation înseamnă re-
trezirea spiritului antreprenorial şi
susţinerea financiară a debutului în afa-
ceri”, a declarat ministrul pentru Me-
diul de Afaceri, Ştefan-Radu Oprea.

Spre deosebire de ediţia de
anul trecut, în acest an antreprenorii
pot solicita şi primi un avans de cel
mult 30% din valoarea proiectului.  De
asemenea, apare un nou criteriu, res-
pectiv densitatea IMM-urilor din ju-
deţul respectiv. Vor primi 10 puncte
suplimentare firmele nou-înfiinţate din
judeţele cu mai puţin de 4 firme la 100

de locuitori.
Pentru un loc de muncă

nou creat în plus faţă de cel obligatoriu,
se acordă 10 puncte suplimentare, faţă
de 20 în forma veche, iar pentru cel
puţin un loc de muncă ocupat de per-
soană defavorizată/absolvent după
anul 2012/şomer se acordă 5 puncte
suplimentare, faţă de 25 de puncte
până acum. Dacă echipa-
mente tehnologice şi software-urile ne-
cesare desfăşurării activităţii au o
pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri,
antreprenorul primeşte cinci puncte.
Anterior, el primea 10 puncte. Totuşi,
el primeşte 10 puncte dacă echipamen-
tele înseamnă 60% din cifra de afaceri.

Prin Programul „Start-up
Nation – România” se poate acorda
ajutor de minimis în sumă maximă de
200.000 lei/beneficiar, reprezentând
100% din valoarea cheltuielilor eligi-
bile, unui număr maxim anual de
10.000 de beneficiari. (Sursa: econo-
mica.net)

START-UP NATION:

Se renunţă la criteriul 
“primul venit-primul servit”
8 Iar selecţia proiectelor se va face pe bază de clasament

Pensia din străinătate:
Toți românii care au lucrat cel
puțin într-un alt stat al Uniunii
Europene trebuie să știe anumite
lucruri despre pensia pe care o vor
încasa. Legea este valabilă și pen-
tru cei care au lucrat în mai multe
țări. 

Potrivit adevarul.ro, dacă
ați lucrat în unul sau mai multe
state din Uniune, puteți încasa
pensie de la toate statele membre.

Este recomandat să
depuneți cererea de pensionare cu
șase luni înainte de a avea vârsta
neceasară pensionării. Aceasta
poate fi depusă în țara în care
locuiți sau în ultima țară unde ați
lucrat.
Atenție! Trebuie să fiţi conştienţi

de faptul că în ţările UE sunt
vârste de pensionare diferite, şi
puteţi primi pensia doar dacă aveţi
vârsta legală de pensionare din ţara
respectivă.

În unele ţări din UE, este
obligatoriu să fi lucrat o anumită
perioadă pentru a dobândi dreptul
la pensia corespunzătoare. În acest
sens, casa de pensii trebuie să cu-
muleze toate perioadele în care aţi
lucrat în alte ţări ale Uniunii.

Cuantumul la nivel eu-
ropean se realizează prin calculul
pensiei pe care ar trebui să o aveţi,
în funcţie de cât aţi lucrat în orice
ţară a UE. Astfel, se adună pe-
rioadele în care aţi lucrat în toate
ţările din UE şi stabileşte pensia
teoretică, adică pensia pe care ar

trebui să v-o plătească dacă toate
contribuţiile ar fi fost vărsate în
fondul său de pensii, pe toată du-
rata, potrivit adevărul.ro.

Valoarea rezultată se
ajustează apoi pentru a reflecta du-
rata efectivă a perioadelor de coti-
zare din ţara respectivă. Aceasta se
numeşte „ prestaţie pro-rata”.

Dacă îndepliniţi criteri-
ile de eligibilitate pentru a primi o
pensie de stat într-o anumită ţară,
casa de pensie calculează şi pensia
naţională, cunoscută drept „
prestaţie autonomă”.

Autoritatea naţională
compară apoi cele două prestaţii şi
vă oferă prestaţia care are valoarea
mai mare în ţara respectivă.(Sursa:
bugetul.ro)

INEDIT

Totul despre pensia din străinătate 
8 Ce trebuie să știe românii care au lucrat în mai multe țări UE

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrative teritoriala Crucisor din judetul
Satu Mare anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale 10,04 si 17 incepand cu data de
25.10.2018 pe o perioada de 60 de zile la sediul Primariei Cruci-
sor.

Conform art.14 aln.(1) si (2) din Legea Cadastrului si a
publicitatii imobilare nr.7/1996, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Această informare este efectuată de COMUNA MEDIEȘU AURIT cu sediul în
județul Satu Mare, comuna Medieșu Aurit, sat Medieșu Aurit, str. Principală, nr.157,
cod poștal 447185, tel./fax. 0261-842530

ce intenționează să solicite de la A.N. APELE ROMÂNE Administrația Bazinală de
Apă Someș-Tisa Cluj, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de
investiții: “Alimentare cu apa, inclusiv bransamente apa in comuna Mediesu Aurit,
localitatea Iojib, judetul Satu Mare”. Lucrarea propusă cuprinde rețele și branșamente
apă în localitatea Iojib. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații cu privire la solicitarea avizului de gos-
podărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mai sus menționată. Per-
soanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului sau la adresa ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA
Cluj prin S.G.A. Satu Mare cu sediul în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/A, tel.
0261770177.

Curtea Constituţională
a României a confirmat, joi, rezul-
tatul referendumului pentru re-
definirea familiei, organizat în 6 şi
7 octombrie, după ce judecătorii
CCR au constatat respectarea
procedurilor, potrivit unor surse
judiciare.

La referendumul pen-
tru redefinirea familiei au votat
21,10% dintre alegători, potrivit
datelor anunţate, pe 8 oc-

tombrie, de Biroul Electoral
Central.

Conform Legii 3/2000,
pentru ca referendumul să fie val-
abil, era necesară o prezenţă la
urne a cel puţin 30% dintre per-
soanele înscrise pe listele electorale
permanente.
Numărul persoanelor înscrise în
lista pentru referendumul de re-
vizuire a Constituţiei, organizat în
6 şi 7 octombrie, a fost de

18.279.011.
S-au prezentat la urne

3.857.308 de alegători, reprezen-
tând 21,10%.

Voturi valabil exprimate
la răspunsul ‘DA’ au fost
3.531.732, reprezentând 91,56%
din numărul participanţilor, vo-
turi valabil exprimate la răspunsul
‘NU’ - 249.412, adică 6,47%, iar
voturi nule - 76.111, respectiv
1,97%.

CCR a confirmat rezultatele referendumului
pentru redefinirea familiei
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Căutaţi ceva bio?!
Veniţi la magazinele de carne proaspătă, direct de la ferma 

proprie din Seini.

orar magazine:
luni - sâmbătă: 

9-17
duminică: închis

a Comercializăm carne proaspătă din porci românești 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 și la domiciliu 

DANAMARI
livrează la domiciliul

Clientului.
Comanzi azi 

și primești mâine.
Carcasă porc

Produse crud uscate
Coapte la foc de lemnSa 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 
Facebook: Danamari Ferma de

porci de la Seini

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

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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Ispite, ispite...
“Încercările şi neliniştile

vremii au şi ele un rost:
ne provoacă la găsirea

sensului ce-l avem în Dumnezeu,
ca ultim reazem etern al liniştii,
iar pe de altă parte ne conduc la
găsirea de noi înşine, ca făpturi
renăscute în Dumnezeu şi ajunse
la libertarea spiritului” –
Părintele Arsenie Boca.

Prin creaţie, omul este un
privitor în sus (antropos), spre
Dumnezeu. În timp ce animalele
privesc în jos, spre pântece, spre
ceea ce este material şi perisabil,
omul (înzestrat cu raţiune, voinţă
liberă şi sentiment) a fost creat să-
şi îndrepte privirea spre Ziditor,
ţintind mereu spre dobândirea
bunurilor care nu se alterează, a co-
morilor veşnice din cer. Din neferi-
cire, se întâmplă ca omul să-şi
schimbe condiţia, întorcându-şi
privirea dinspre Dumnezeu spre
pământ, lăsându-se înşelat cu
uşurinţă de ispitele demonice. In-
diferent ce vârstă am avea, vicleanul
diavol reuşeşte să ne amăgească.
Chiar dacă “umblă, răcnind ca un
leu şi căutând pe cine să înghită” (I
Petru V; 8), totuşi diavolul nu ne
forţează să-i împlinim voia. El
lansează ideea atingerii unei plăceri
sau al unui succes, la care n-am
putea ajunge pe cale cinstită, ne
inoculează posibilitatea dobândirii
oricărui bun în schimbul săvârşirii
unor fapte reprobabile ori ne
prezintă răul sub forma binelui. 

Sfântul Vasile cel Mare
afirmă că răul nu este altceva decât
“lipsa binelui”. Răul devine realitate
doar prin voinţa noastră şi, în
consecinţă, diavolul are putere
asupra noastră dacă îi permitem
noi. Mai întâi, lucrează la nivel

mental: ne aruncă momeala. În
câmpul raţiunii, noi procesăm
orice imagine şi orice informaţie
care se iveşte. Adesea stăm pierduţi
minute în şir, dialogând cu diverse
persoane imaginare, fiind purtaţi
prin diferite locuri, nesesizând că
diavolul este un excelent partener
de dialog, un bun filosof, logician
şi teolog. Ni se pare că vorbim cu
noi înşine, cu “un alt eu”,
adresându-ne întrebări şi
răspunzându-ne totodată. Acel “alt
eu” este diavolul, care ne oferă
răspunsuri la toate întrebările pe
care ni le ridică existenţa, oferindu-
ne soluţii variate la toate prob-
lemele, soluţii care, parcă, vin de
nicăieri şi care au menirea de a ne
îndepărta de Dumnezeu. Părintele
Arsenie Boca zice: „Vrăjmaşul, ca
să-şi ajungă ţinta fărădelegii, îmbie
sufletului ispita întâi, cea prin
plăcere, aducându-i momeli
plăcute la vedere şi bune la gustare,
potrivite cu fiecare putere frântă a
sufletului în parte. Deşi înzestraţi
cu darurile Botezului, totuşi n-am
scăpat de războiul momelilor. Mo-
meala nefiind păcat, e permisă de
Dumnezeu să cerce cumpăna
libertăţii noastre. Vicleanul are
două feluri de momeli, după iu-
birea omului, care înclină fie spre
pierzare, fie spre mântuire. Este şi o
<<ispită a mântuirii>>, în care au
căzut mulţi înşelaţi, zicând că-s
mântuiţi, când de fapt ei n-au
săvârşit nici alergarea şi nici după
lege n-au luptat. Este şi <<ispita
sfinţeniei>>, este şi <<ispita misi-
unii>> sau a trimiterii de la Dum-
nezeu, precum este şi <<ispita
muceniciei>> (încât în zilele noas-
tre se văd mulţi călători la iad cu
Scriptura în mână). În toate aceste
ispite cad cei ce ocolesc osteneala,

minţile înguste, care spun că nu
mai au nimic de făcut, decât să
creadă şi să se socotească a fi şi ajuns
sfinţenia, misiunea, mucenicia şi
celelalte năluci ale minţii înşelate”.   

Astfel, ne complacem în
gândurile pe care ni le strecoară cel
viclean, le acceptăm, iar de aici
urmează alţi paşi pe care suntem
nerăbdători să-i parcurgem. O dată
ce am consimţit la o plăcere, ne
desfătăm cu ea atât cât putem la
nivel mental, dar se naşte o nouă
poftă, o dorinţă fierbinte de a palpa
ceea ce momentan doar ne
închipuim. Sugestia părăseşte gân-
dul şi trece la nivelul verbal, apoi la
nivelul faptic; transpunem în faptă
păcătoasă ceea ce înainte gândeam
sau exprimam prin cuvinte. De aici
decurge gravitatea acţiunilor noas-
tre: păcătuim pe toate planurile.
Nu ne mulţumim să consumăm
păcatul în noi înşine, ci abia
aşteptăm o ocazie oportună să ne
exteriorizăm. Însă, „toţi cei ce
umblă după plăceri, de orice fel, nu
vor scăpa de primejdii, afirmă
părintele Boca, deoarece sub orice
plăcere e încolăcit un şarpe”.  

Uneori, simţim amăgirea
diavolului în timp ce dormim, în
stare de visare. Sfinţii Părinţi (Vasile
cel Mare, Grigorie de Nyssa ş.a.)
spun că visul este un ecou al
faptelor trăite în timpul zilei sau
concretizarea virtuală a unor
dorinţe pe care le nutream ziua.
Acestea, neputându-se materializa
în realitate, capătă contur în sfera
imaginarului, în vise. Sigmund
Freud scria că visele sunt o proiecţie
a realităţii, iar realitatea este o
proiecţie a viselor. Cei care cred că
toate visele vin de la Dumnezeu, re-
curg la orice mijloace pentru îm-
plinirea satisfacţiilor visate. Ei

consideră că au un gir de la divini-
tate, întrucât acţionează în virtutea
visului avut anterior şi tind să
transpună ziua în fapt ceea ce au
visat noaptea. Or, aceasta este o
amăgire imensă din partea diavolu-
lui, căreia mulţi îi cădem victime.
Unele vise sunt, într-adevăr, trimise
de Dumnezeu, dar e nevoie de
discernământ din partea omului,
putere care vine din înaintarea sa în
bine. Trebuie să fim conştienţi că
Dumnezeu este mereu prezent în
viaţa noastră şi că nu are neapărată
nevoie de vise pentru a ne comu-
nica ceva sau pentru a Se manifesta.
Se impune să urmăm pilda
Părinţilor experimentaţi în lupta cu
cel viclean, care ne recomandă să
respingem orice vis şi orice vedenie,
chiar dacă avem impresia că vin de
la Dumnezeu. Cu siguranţă, Dum-
nezeu nu Se va supăra, fiindcă El
ştie că procedând astfel ne ferim de
ispitele celui rău, care este “minci-
nos şi tatăl minciunii” (Ioan VIII;
44). Părintele Arsenie Boca spune
că Dumnezeu poate îngădui ca pe
omul mândru „să-l cerceteze satana
luând chip mincinos al lui Hristos
şi, grăindu-i cu mare blândeţe, îi
trânteşte o laudă cu care-l câştigă
fulgerător şi poate pentru tot-

deauna, ca pe unul ce, pe calea cea
strâmtă şi cu chinuri ce duce la
Împărăţie, umblă după <<plăceri
duhovniceşti>>. Iată-l cu momeala
pe gât. De-acu, după oarecare
şcoală a rătăcirii, când încrederea îi
va fi câştigată desăvârşit şi îi va fi
întărită prin potriviri de semne pre-
vestite, ajunge încrezut în sine şi în
Hristosul lui, încât şi moarte de om
e în stare să facă, întemeindu-se pe
Scriptură... De aceea sunt îngăduite
încercările, fiindcă numai ele coc
sămânţa pe pământ a dumnezeilor
după har. Zice un Sfânt Părinte: Ia
ispitele şi îndată nu mai e nimeni
care să se mântuiască! Războiul
ispitelor e focul care lămureşte
ce/cine suntem fiecare...”  

În concluzie, dragii mei
cititori, trebuie să fim întotdeauna
atenţi şi să avem tăria de a alunga
orice gând pătimaş, deoarece e mai
uşor să smulgi răul din rădăcină
până când nu a reuşit să ia am-
ploare. Prin rugăciune şi post, cu
ajutorul lui Dumnezeu şi prin
voinţa proprie vom rezista cu fer-
mitate ispitelor, asemănându-ne
unei stânci din mijlocul mării, care
nu se sfărâmă sub loviturile val-
urilor înspumate. 

Preot dr. Cristian Boloş

A început reabilitarea
Catedralei Romano-Catolice,
curând vor fi vizibile primele in-
tervenţii, schimbări pe una din-
tre cele mai importante clădiri
din Satu Mare.

Se renovează Catedrala
Romano-Catolică din Satu Mare
printr-un proiect acceptat spre fi-
nanţare la Programul Operaţional
Regional al Uniunii Europene, cu
titlul “Reabilitarea Catedralei Ro-
mano-Catolice din Satu Mare, Ju-
deţul Satu Mare”. Astfel, în
următorii ani se va efectua reabili-

tarea exterioară-interioară: se va
consolida şarpanta catedralei şi se
va schimba învelitoarea în între-
gime, se vor renova faţadele, se vor
restaura componentele artistice
cum ar fi componentele de piatră,
vitralii şi metal, în interiorul bise-
ricii se vor îndepărta finisajele
afectate de umezeală şi igrasie, se
va schimba pardoseala cu excepţia
sanctuarului, se va moderniza sis-
temul de încălzire. În curtea Cate-
dralei va fi construită o clădire
anexă ce va găzdui funcţiunile de
deservire ale catedralei cum ar fi
centrala termică, grupuri sanitare

şi un punct de informare-suprave-
ghere. De asemenea şi incinta ca-
tedralei va fi reabilitată prin
amenajarea zonelor pietonale şi
zonelor verzi.

De săptămâna viitoare
vor începe lucrările de reabilitare
prin decaparea finisajelor de pe fa-

ţade şi renovarea criptei din sub-
solul Catedralei. Dacă din cauza
lucrărilor, programul Sfintelor Li-
turghii va suferi modificări, eno-
riaşii vor fi anunţaţi din timp în
anunţurile din sfârşitul Sfintelor
Liturghii. După programul din
proiect, reabilitarea Catedralei tre-

buie să fie efectuată până în august
2020. Prin investiţia realizată asu-
pra Catedralei, întreaga comuni-
tate a municipiului şi a judeţului
Satu Mare va fi mai bogată, căci
una dintre cele mai importante
clădiri ale centrului istoric se va
reînnoi.

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

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MeGafotbal!

Seri de neuitat!

Seria concursurilor Ferroli
Open la șah continuă și în
acest an. În perioada 30

octombrie – 4 noiembrie se va
organiza cel mai puternic
turneu desfășurat vreodată la
Satu Mare sub această denu-
mire.

un prim argument ar fi
că premiile totale depășesc
12.000 lei, la care mai adăugăm
că înainte cu două săptămâni de
start sunt înscriși 31 de șahiști.
Printre ei se află marele maestru
Attila czebe (ungaria), dar și
maeștrii internaționali: Albert
Bokros (ungaria), ruslan
Soltanici (republica Moldova),
Daniel Baratosi (Arad), Dan
Bogdan (Arad), Boris itkis
(techirghiol), Alin Ardeleanu
(AcS Petra-Șah Satu Mare),
Bogdan Borsos (ucraina). Din-
colo de țările, orașele menționate
mai sus, pe listă mai apar
deocamdată șahiști din Suedia,
timișoara, Sighetu Marmației,
cluj-napoca, galați, Baia Mare,

lPS Satu Mare, Voința Satu
Mare, unio Satu Mare. Dar
haideți să vedem ce cuprinde
Ferroli open 2018, eveniment
sportiv care se va derula la casa
Meșteșugarilor de pe strada
Ștefan cel Mare nr. 18, Satu
Mare.

turneul principal este
dedicat jucătorilor legitimați și
cuprinși în listele elo și ciV. Se
raportează la FiDe și Fr Șah.
Altfel, vor fi două turnee:
• open principal: 30 octombrie
– 4 noiembrie
• open jucători cu elo sub 1.600:
2-4 noiembrie

turneul A se va
desfășura pe durata a 9 runde în
sistem elvețian. Durata partidei
de 2X1h30min + 30 secunde
bonus/ mutare începând cu
prima mutare.

taxă de participare
turneu A: 80 lei. gM/ iM nu
plătesc taxă de participare.
Fond de premiere brut și garan-
tat turneul A: 11.100 lei

turneul B se va
desfășura pe durata a 7 runde,
ritmul de joc 2X75 minute + 30

secunde bonus/ mutare în-
cepând cu prima mutare.
taxă de participare turneu B: 50
lei
Premii turneu B:
locul 1 – 500 lei
locul 2 – 300 lei
locul 3 – 200 lei
locul 4 – 100 lei

Se vor acorda cupe,
medalii și diplome primilor trei
copii clasați în ordinea clasamen-
tului următoarelor categorii:
băieți 8 ani, B10, B12, fete 8 ani,
F10, F12. Asta cu condiția să fie
minim cinci participanți la cate-
goria respectivă. În caz contrar,

doar locul 1 primește cupă, restul
medalii și diplome.Directorul
turneului este Petrică costin
(0744.697.500), iar informații su-
plimentare se pot obține la i.o.
Muntean ciprian-Sorin –
0744.868.688, 0771.376.212.

Înscrierile și rezervările
pentru cazare/ masă se fac pe
bază de e-mail:
ciprimuntean@yahoo.com
Sponsorul principal al eveni-
mentului este Ferroli românia,
iar sponsor Sc Petra Srl Satu
Mare. organizatorul Ferroli
open 2018 este AcS Petra-Șah
Satu Mare.

FlOrin Mureşan

Unirea favorită pe
terenul ”lanternei”
După victoria de acasă, 2-0 cu
odorheiu Secuiesc, unirea
tășnad merge la iernut.
tășnădenii par favoriți în jocul ce
se va disputa, sâmbătă, de la ora
15:00 dacă ținem cont de
diferența de zece puncte ce separă
cele două formații, dar și de faptul
că gazdele ocupă ultimul loc cu
doar o victorie. În plus cei din ier-
nut au doar patru goluri marcate
în opt etape. ”Plecăm la iernut să
câștigăm. trebuie însă să tratăm
meciul cu maximă seriozitate”,
avertizează antrenorul cristi
Popa.  toate partidele etapei a 9-
a încep la ora 15.
Vineri, 19 octombrie
MSe târgu Mureş - AFK csik-
szereda Miercurea ciuc
AcS unu Fotbal gloria - Sticla
Arieşul turda
unirea Dej - Avântul reghin
AFc odorheiu Secuiesc -
olimpic cetate râşnov
cFr cluj 2 - AFc hărman
Sâmbătă, 20 octombrie
Minaur BM - Sănătatea cluj
cS iernut - unirea tăşnad
AcS Fotbal comuna recea -
gaz Metan Mediaş 2

Clasament
1. Miercurea ciuc 18
2. comuna recea 18
3.Minaur Baia Mare 18
4.Sănătatea cluj 16
5.cFr cluj 2 15
6.unirea tăşnad 13
7.olimpic cetate râşnov 13
8.Avântul reghin 12
9.AFc hărman 10
10.unirea Dej 10
11.Sticla Arieşul turda 8
12. odorheiu Secuiesc 8
13.unu Fotbal gloria 7
14.MSe târgu Mureş 6
15.gaz Metan Mediaş 2 4
16.cS iernut 3

ȘAh

Ferroli Open, cel mai puternic
turneu desfășurat la Satu Mare
8 organizatorii pun la bătaie premii de peste 12000 lei

După înfrângerea
rușinoasă de la Brașov și după
schimbarea antrenorului princi-
pal, baschetbalistele de la cSM
Satu Mare joacă sâmbătă de la ora
16:00 acasă cu u cluj napoca.

cu octavian Boian la
primul meci ca principal , fetele
de la cSM vor să treacă peste
amărăciunea provocată de jocul
modest și înfrângerea de sub
tâmpa și să obțină o victorie
clară. 

Partida va începe la ora
16 iar arbitrii în sala lPS la acest
meci au fost delegați, Andrada

csender, răzvan opriș , lajos Ki-
vago. lotul de 12 cu care va
aborda partida cu u cluj napoca
va fi definitivat vineri după antre-
namentul de seara. Au mici pro-
bleme medicale Diana
Moldoveanu și Adina Pop.

u cluj napoca a pierdut
marți partida cu olimpia Brașov,
71-80 după un meci în care
brașovencele s-au distanțat abia pe
final.

următoarea etapă, cSM
Satu Mare va juca pe 27 octombrie
de la ora 16:30 la târgoviște. Me-
ciul va fi transmis de FrBtV.

ligA A iV-A, SeriA A 
(ZonA tur-tAlnA)

Etapa a 8-a

Sâmbătă, 20 octombrie, ora 13:00 / 15:00
Voinţa lazuri – Victoria Apa, se joaca la Apa
Duminică, 21 octombrie,  
Ora 13:00 / 15:00:
talna oraşu nou – Speranţa halmeu
Sportul Botiz – turul Micula
Dacia Medieşu Aurit – Venus Dumbrava 
AS livada – Someşul odoreu
energia negreşti – egri Sasok Agriş

ligA A iV-A, SeriA B
(ZonA SoMeş)

Etapa a 8-a

Sâmbătă, 20 octombrie, 
ora 11:00 / 13:00
cSM Satu Mare – ştiinţa Beltiug
ora 13:00 / 15:00
Someşul oar – Voinţa Doba
Duminică, 21 octombrie,  ora 13:00 /
15:00
Atletic craidorolţ – cetate Ardud
Viitorul Vetiş – unirea Păuleşti
luceafărul Decebal – recolta Dorolţ, 13 - se-
niori, 15 - juniori
crasna Moftinu Mic – Voinţa Babţa, amânat

ligA A iV-A, SeriA c
(ZonA crASnA)

Etapa a 8-a

Sâmbătă, 20 octombrie, ora 13:00 / 15:00
cSM Victoria carei – unirea Pişcolt
Duminică, 21 octombrie,  13:00 / 15:00:
Fortuna căpleni – Viitorul lucăceni
Schwaben Kalmandi cămin – Frohlich Fo-
ieni
Schamagosch ciumeşti – recolta Sanislău
AS ghenci – real Andrid
Stăruinţa Berveni – AS căpleni
Victoria Tiream stă

ligA A V-A, SeriA A
ETAPA a 7-a

Sâmbătă, 20 octombrie, ora 16:00
olimpia căuaş – olimpia Domăneşti
Duminică, 14 octombrie,

ora 15:00 
gloria Moftinu Mare – Dacia Supur
Platanul Marna – AS termala Dindeşti
Kneho urziceni  - Vulturii Santău
Speranţa Bogdand - cS Sc olimpia
McMXXi SM, amânat

ligA A V-A, SeriA B
ETAPA a 7-a

Duminică, 21 octombrie,  ora 15:00
AcS turulung - AS cS cetate Ardud 800 ii
ugocea Porumbeşti – codreana homoroade
Viitorul Viile SM – recolta Dorolţ ii (Dara)
cSM Satu Mare ii – unirea Bercu
Prietenia crucişor – AS Voinţa turţ

BASchet FeMinin: cSM SAtu MAre- u
cluJ-nAPocA, SâMBătă orA 16:00

Vor să spele rușinea 
de la Brașov

AJF SAtu MAre
CSM Olimpia-Știința Beltiug derby-ul seriei B din Liga a 4-a
8 Programul meciurilor din week-end din fotbalul județean
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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 expe-
rienta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Te-
lefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.

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

PReSTĂRI SeRVICII

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

TeReNURI

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

l Vand casa in Micula Noua cu
30 de ari de teren, pret 13.500

euro. detalii la numarul de teltefon
0361.404.123 sau 0741.135.807

VÂNZĂRI DIVeRSe

l Vand mobilier magazin pret
2600 lei, putin negociabil, rafturi
2100/970=7bucati, vitrina
2006/510=1 buc, culoare rosie.
0740578157
l Vand mobila dormitor cu bib-
lioteca compusa din 11 corpuri
din pal melaminat gri si coltar
mare de camera. 0762601487.
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVeRSe 
AGRICOLe

l Vand purcei in Carei. Telefon:
0748220373, dupa orele 17. 
l Vand sfecla furajera, Camin,
0749019110.
l Vand  cos metalic pentru de-
pozitat malai, Lungime 3m, La-
time 1m, Inaltime 2m. Pret
estimativ 890 lei.Tel.0744755791

VANZARI AUTO

l Vand Toyota Rav 4, 2006,
pret 4000 euro, se poate vedea in
prilog, nr.229/A. Astpt oferte
pana in data e 17.10.2018 la nr.de
tel.0747.298.196
l Vand microbus Mercedes
Sprinter 316 CDi 2011, Geep
militar WV Iltis old timer 1979,
neinmatriculate. 0744897711.

IMOBILIARe CAReI

l Vand apartament 3 camere,
et. III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413
l Vand apartament mobilat, 2
camere, etaj IV la Carei.  0771041564

CHIRII

l Dau apartament in chirie,2
camere complet utilat in 14
mai.tel 0745367294
l Dau in chirie spatiu comer-
cial, str.Careiului, 40mp. Tel
0744.252.824

SOCIeTATe De PAZA
ANGAJeAZĂ AGeNTI De
SeCURITATe, AGeNTI De
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. 

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 persoane intr-un loc
vizibil sau cu vad comer-
cial bun. 

Rog seriozitate.
0749679277,
0748966235

DeCeSe

CONDOLeANţe

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

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

Vindem teren intravilan 25.000
mp, Satu Mare strada Botizului,
front 100 m. Recomandat pen-
tru spatii comerciale sau com-
plex rezidential, cu acces la toate
utilitatile.0746 227446

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

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

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

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 profesionist,
NOU. 700 lei, negociabil. 0727
891 966.

Vând MOBILĂ - STIL (neagră),  din lemn
masiv - în stare excelentă. Canapea, comodă, două
fotolii. Preţ convenabil. Tel. 0741.768.185

Vând rochie mireasă, creaţie 2017,
Ioana Călin tel. 0742.832.693

Dupa o lunga suferinta s-a stins din viata mama, soacra si bunica
noastra 

ALBU IOSEFINA LEOPOLDINA, 
in varsta de 84 ani.
Priveghiul va avea loc vineri 19.10.2018 la ora 19:30, iar inmor-
mantarea sambata 20.10.2018 la ora 13:30, la cimitirul greco-
catolic de langa gara.
Odihneste-te in pace draga mama si bunica.

Fam. ALBU ADRIAN, LUMINITA SI LIGIA 

Suntem cu gândul şi sufletul alături
de prietenul nostru Adrian Albu şi
de familia greu încercată, în aceste
momente grele pricinuite de
pierderea celei ce a fost

ALBU IOSEFINA
LEOPOLDINA

Dumnezeu să o odihnească în
pace! 
Sincere condoleanţe!

Mircea Govor şi Felicia

Suntem alături de Adrian Albu şi
familia greu încercată, acum când îşi iau rămas bun de la
cea care a fost 

ALBU IOSEFINA LEOPOLDINA
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Răzvan Govor şi Mariana

Sincere condoleanţe familiei Adrian Albu, acum când se
despart de cea care a fost draga lor 

ALBU IOSEFINA LEOPOLDINA,
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Colectivul GNV şi NVTV

MULTUMIRI

l Doresc sa aduc multumiri ag. sef pr. de politie MARCUI CRIST-
IAN din cadrul Politiei Municipiului Carei, compartimentul politia de
proximitate care a dat dovada de profesionalism in solutionarea unei lu-
crari penale din 2017. Kind Anett
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Bunurile imobile scoase la lici-
tatie de catre societatea noastra pot fi inchiri-
ate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 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, ju-
deţul Satu Mare 684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de
tip clădiri de depozitare si producţie, cu tere-
nul aferent, situată în localitatea 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 industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala
5: aprox 1600 mp, la pretul de 312.557 euro.
Acestea se vand in bloc sau individual. Licita-
tia va avea loc in fiecare zi de vineri, la sediul
lichidatorului din Satu Mare, str. C-tin. Bran-
coveanu, nr.3/A, la ora 13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan
situată în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga ,
nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de locuit si
anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de van-
zare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu
Mare , str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 ,
jud.Satu Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE
MAI SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea De-
cebal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, jude-
ţul 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 Poligonului, utilitati aproximativ la 200
m, la pretul de 16.705 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de
3.359 mp, la pretul de 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 sec-
tiunea Licitatii si vanzari bunuri.

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

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

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  7.280 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 352.00
lei  

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 3
FaST- 5036 lei.

S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing
Umplutura ceramica stiberl

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen    3,552 lei
Centrala termica din fonta       560 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
6768 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304
1761 lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
7032 lei
Diverse utilaje de panificatie

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
- 1 buc. generator de aburi;
- 1 buc. masa de calcat cu evaporare;
- 1 buc. masina de tricotat IBOM;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL CNCA;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL DSTR;
- 1 buc. masina de cusut nasturi CSEPEL;
- 1 buc. masina de cusut nasturi DURKOPF;
- 1 buc. masina de cusut garnituri;
- 1 buc. masina de cusut butoniere JUKI;
- 6 buc. masini de cusut gulere KETT;
- 6 buc. masini de cusut liniar;
- 1 buc. masini de cusut butoni PFAFF;
- 1 buc. masina de cusut butoniere RECE;
- 6 buc. masini de surfilat TRIPLOK;
- 1 buc. compresor NECO cu piston;
- 1 buc. lampa Lupa cu suport;
- 1 buc. dozator apa birou;
- 1 buc. scara 4 trepte;
- 2 buc. dulap;
- 1 buc. masa de birou
- 1 buc. masa de birou;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. xerox WORK CENTRE;
- 1 buc. masina de gaurit;
- 1 buc. telefon NOKIA C3-00;
- 1 buc. telefon NOKIA E5-00;

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TACOMARA SRL
notebook 100,00 lei;
baterie sanitara; 10,00 lei.

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL
Echipamente tehnologice, masini unelte pen-
tru 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 trans-
port.

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 lichidatorului judiciar din  str. Constan-
tin 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 PANATEK SRL ora 13:00, SC DOMI-
NIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE
COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.
Depunerea documentelor necesare
participării la licitatie si dovada depunerii
cauțiunii de 10% din valoarea imobilului, se
va face cel târziu până în ziua dinaintea lic-
itatiei, ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator  judiciar a  debitoarei SC BIZ-
MANN SRL  numită prin sentinţa civilă nr.
648/F din data de 01.10/2015, pronunţată de
către Tribunalul Satu Mare Secția a II – a Ci-
vilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în
dosarul  7965/83/2012, scoate la vanzare prin
negociere directa bunurile apatinand debitoa-
rei ce consta in autoutilitare, autocamion, stoc
de marfa, mijloace fixe si obiecte de inventar,
(usi, mobilier, rafturi, freze, stante) la cel mai
mare pret oferit.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de administrator judiciar, scoate la vanzare
prin licitatie bunurile SC CLARA PROD-
COM SRL ce consta in, fabrica de procesare
mezeluri cu utilajele aferente la suma de
1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 – Ferma
Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea
loc la sediul ales al administratorului judiciar,
strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al de-
bitoarei NORD STERN BEVERAGE IN-
DUSTRIES SRL, numit prin Sentinţa civilă
nr. 7/2017/F din data de 11.01.2017 pronun-
ţată de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-
a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la
vânzare prin licitație publică, Complex clădiri
, amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică
- industrial - comercială situată în loc. Livada
, Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă
in construcții 15.946 mp, platform betonată
25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 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 Sec-
ţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal în dosarul 235/83/2014, vinde prin
licitaţie publică cu strigare, Clădire showroom
cu service auto complet echipat, si teren aflate
în Satu Mare, str. Botizului, nr.167 , jud. Satu
Mare, ce constă in construcții 1.157 mp
(showroom, birouri, service auto), teren in-
travilan 5.200 mp, mijloace fixe, piese de
schimb, scule si dispositive verificatoare, 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 interesaţi se pot adresa lichidatorului judi-
ciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Constan-
tin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la
nr. de telefon 0749212108, 0361 809 462; sau
email office@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus ex-
primate 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. 
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Case:
oCasa 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
o Apartament, în suprafață construită de 88,26 mp,
suprafață utilă 65,05 mp, situate în loc. Satu Mare,
str. Iuliu Maniu, nr. 41, ap.1, jud. Satu Mare – 50.000
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,
proprietatea 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 + Teren ex-
travilan, 12.309 mp, situat in comuna Sapata, jud.
Arges – 528 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 Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de
Mureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusă din
grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfector, casă
pompe și fose septice + teren format din 3 parcele
având suprafața totală de 29.200 mp, din care 14.200
teren intravilan și 15.000 teren extravilan – 126.800
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 - 418.860 euro + TVA;
Dozator DA2-6 și Copiator Minolta - 1.043 lei +
TVA 
o Casă, regim P, având SU de 68 mp, alături de
construcție anexă reprezentând atelier reparații
tâmplărie P+M ( nefinalizată ) având suprafața utilă
de 312 mp și teren intravilan în suprafață de 424 mp,
cu deschiderea la stradă de 11,22 ml.– 88.600 euro
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 so-
cial, atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, de-
pozit material lemnos, depozit produse finite, vestiar,
grup social, atelier finisaje, hală montaj, sală de
mașini, atelier debitare, copr administrativ  în
suprafață utilă de 3.268,80 mp + teren intravilan în
suprafață de 9.007 mp, situat în loc. Tășnad, str.
Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare - 123.840 euro
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 -
104.310 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 + utilaje agricole și industriale –
698.000 lei
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 -  49.205 euro
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 47.810
euro 
o Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, 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 per-
soanei 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 – 7.183 euro
o Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și
edificată pe terenul unui alt proprietar, având
suprafața construită de 30 mp, suprafața utilă de 24
mp – 3.895 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, comuna 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 comer-
cial 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, pro-
prietatea 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 -
553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str.
Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp
- 740 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -
446,40 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr.
1, în față la hale de lactate, suprafața 3,74 mp -
553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr.
2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 553,52 euro +
TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii,
str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 372 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp, -
553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste
drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp –
553,52 euro + TVA.
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd. Lu-
cian Blaga, pe colț de Farmacia Catena, suprafața
4,80 mp – 710,40 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 su-
porte 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
înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA,
posibilități de rată
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA

Diverse:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, ca-
pacitatea 3 mc – 12.991 euro + TVA – propietatea
Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii, di-
verse pt. animale ) – 9.908 lei + TVA propietatea
Dogpet SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 3.289 euro + 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 ( electronice ) proprietatea Salu-
brizare Someș Sud 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
mijloace 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-
prietat a Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii 2000
SRL
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 ( utilaje agricole ) proprietatea Eu-
robovis 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 ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea 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 ( 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  (, 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,  înre-
gistrată în registrul formelor de organizare sub numărul
de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@ad-
mininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax:

0361/402 200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cri-
stian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc,
592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei,
autoutilitara mercedes (2004),   13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72
lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de
marfă în  valoare de 691,00 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc
de marfă, cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech,
curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in ban-
kruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91
lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 94.355,00 lei.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement, deține mașini, echipamente și instalații, preț total
202.128 euro.
SC  DOR IMPEX SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediu
social în sat Lipău, comuna Culciu, nr. 200,, c.u.i. 8945778 , J30/912/1996,  judeţul
Satu Mare, scoate la vânzare, îmbrăcăminte și încălțăminte, preț total 9.102 lei / 1988
euro + TVA, vânzare în bloc.

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 02.11.2018, 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 19.10.2018, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra
la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane,
Pret 57.000 euro .
SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL,societate în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter,
ap.1, comuna Florești, județul Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 19.10.2018, 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 LAM-
BORGHINI 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 26.10.2018, 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 15.11.2018, ora 13:30 la sediul debitoarei, din mun.
Oradea, str. Amercii,nr. 41, jud. Bihor.
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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)
De unde nici nu te astepti, apare azi
solutia salvatoare ce va restabili
echilibrul intr-o problema care scapase
un pic de sub control. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Esti suparat ca lucrurile nu pot evolua in
directia visata deocamdata, dar nu sari la
concluzii finale.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Vindeca-ti inima de emotii negative,
pentru ca le-ai acumulat fara motiv.
Chiar nu ai de ce sa suferi: ti-ai infestat
singur inima cu trairi negative care iti
fac rau, de aceea ai nevoie de o
detoxifiere totala.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nu te lua dupa judecatile aspre ale celor
din jur, care au ales un anumit punct
sensibil din ceea ce au facut tu candva
si numai de acela se leaga.

LEU (23 iulie – 22 august)
Vorbesti despre viitor cu incredere si
optimism, nu numai pentru ca ti se
alatura si familia, la fel de entuziasmata
de ceea ce se prefigureaza la orizont, ci
pentru ca esti sigur ca mergi in directia
cea buna trecutul e profesorul tau cel
mai bun.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Vestile care ajung azi la urechile tale
suna cam sumbru, dar nu ar trebui sa
le pui la suflet. Exista o lege a
compensatiei care spune ca atunci
cand un plan al vietii merge prost,
sigur din alta directie lucrurile merg
foarte bine. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Uneori, nu primesti chiar ceea ce-ti
doresti dintr-o anumita directie, deci
nu-ti agata toate sperantele de un singur
scop!

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Ai ajuns intr-un punct sensibil al unui
proiect, dar nu din vina ta, ci din cauza
interventiei nedorite a unui inamic.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
La ton ridicat, tu raspunde cu
toleranta, la critici, tu raspunde cu
apreciere, la nervi, tu raspunde cu
bunatate, pentru ca numai asa poti
contracara atitudinea agresiva din
partea celor cu care intri azi in contact.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai un mare plan in minte, dar ceva te
retine sa-i dai startul acum, de parca
simti ca nu ar fi momentul cel mai
potrivit.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu accepta rautatile, criticile sau
comentariile malitioase care mai vin
de la ceilalti. Nu le meriti, deci nu le
primi! 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Unii iti spun sa stai pe loc, sa nu
pornesti aventura care ti se
deschide acum in fasa ochilor, ca
e riscanta, ca nu stii tot ce trebuie,
ca nu esti pe un teren stabil.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Infloreste
acum ep11
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Oameni si fapte
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:30 – Printre randuri

20.45 – Incursiune in coti-
dian
22.00 – Oameni si Fapte (R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Sectia de politie ep
25,26
03:00 – Incursiune in coti-
dian
04:00 – Muzică de petre-
cere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

20: 30 - Vocea României
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 Vocea României  06:00
Ce se întâmplă doctore ? (R)
06:30 Arena bucătarilor (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshop-
ping 11:15 AP Pri-

etenii de la 11 13:00 Observator
14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00  Observator  20:00
Câinii zăpezii  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
14:30Teleshopping  14:45 Mama
mea gătește mai bine (R) 16:00
AP Am fost șaisprezece   18:00
Focus 19:30 Mama mea gătește
mai bine 20:30 Astă seară dansăm

în familie   23:00 AP Dosarele
DNA 00:00 AP Trăsniți din
NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i per-
fect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R) 

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 Cati-
nas - Paul Slowinski (EX-
PLOZIV) 22:00 AP Prison
Break 23:00 AP „Asediu pe
Wembley”, Box: Klitschko vs
Joshua, Simion vs Quigg (EX-
PLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU
DE UCIS!, Sandu Lungu - An-
drzej 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
Popular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și
cuțite utilitare 19:30 Cum se
fabrică diverse 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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Troița din fața Casei
de Modă ține neapărat să fie
vedeta anului în Sătmar. Ba c-
a dispărut, ba c-a apărut, ba că
e cu sau fără autorizație...
multă agitație s-a făcut în
jurul ei. Și, pe când am crezut
că s-au linistit lucrurile și...
agitatorii hop, o nouă provo-
care. Acu a dispărut un steag
tricolor din cele două arbo-
rate la troiță... ”Mână crimi-
nală!„ ”Nu-i un cetățean
oarecare cel care a plecat cu
tricoloru acasă”...s-a mers până

acolo încât unii sătmăreni cu
spirit fin de observație au
ajuns să dea vina pe primar.
Că deh, e la îndemână să în-
juri primaru și angajații lui
pentru orice nu-ți convine în
orașu tău... Acum lansăm și
noi, ca și cei mici , jocul ade-
văr sau provocare... Adică...
vrem să aflăm adevărul și lan-
săm o provocare... Ce-ar fi să
montăm în preajmă o cameră
video. Și să aflăm adevărul
despre cine , cum și pe cine
provoacă... troița asta!

un oșan are o pasiune mai
puțin obișnuită
8 Vasile Filimon  din Turţ şi colecţia sa impresionantă de
clopote, clopoţei, cingauă şi dube 
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Ultracentral!

Vasile Filimon este unul
dintre oamenii harnici şi
ambiţioşi cu care Turţul

se poate mândri fără niciun fel de
prejudecăţi. El are o pasiune mai
puțin obșișnuită, dar în schimb
foarte frumoasă. 

Vasile Filimon a adunat
în ultimii 20 de ani peste 210
clopote, clopoţei, cingauă şi dube
de la diverşi consăteni: Tripanu din
Gherţa, Moşu Popanu din Turţ,
Nicolae Stanciu, Ion Petri lu’văru’
Nicoară din Turţ, Dăşbuc din
Turţ, Ion Dobraşu din Teiuş,
Puches din Gherţa Mare, Vasile
Rusu din Turţ, Timoc Nicoară din
Turţ, Ion Raţiu din Turţ, Dan
Vasile (poreclit Todor) din Turţ,
George Georgichi din Gherţa
Mare, Văsălie din Turţ şi Gavriş
Vasile din Turţ. Cingauăle sunt
confecţionate din bronz şi din
tablă, iar duba are un sunet „mai
gros” şi este considerată „Şefa
stânii de oi”.  Dubele erau folosite
şi de „moşii” de Crăciun.
Clopotele şi clopoţeii au o vechime
cuprinsă între 15 şi peste 100 de
ani, iar o parte dintre ele provin de
la turnătoriile din Constanţa şi
Târşolţ. Colecţia mai are şi o
zgardă cu clopoţei pentru cai,
„moştenită de la bunicul...”- după
cum a afirmat Vasile Filimon, care
a fost şi este adeseori folosită  pen-

tru steagul nunţilor tradiţionale
oşeneşti.   Clopotele, clopoţeii,
cingauăle şi dubele au fost  purtate
de oi, iar curelele acestora sunt din
piele. Oile şi mioarele le purtau în
funcţie de anotimp, iar  ciobanii
cunoşteau după sunet fiecare oaie
sau mioară din turmă. Cele mai
mari şi mai grele erau purtate de
turma de oi, iarna, iar cele mai
uşoare pe timp de vară.

Proprietarul acestei
impresionante colecţii, Vasile
Filimon,   mai deţine şi o
„trâmbiţă” veche, de aproximativ
50 de ani, confecţionată din tabla
provenită de la nişte cutii de con-
serve. Prin intermediul „trâmbiţei”,
în vremurile  de altădată erau
anunţaţi oşenii la vreme de praznic

sau alte evenimente, de pe un deal
pe altul,  care urmau să  petreacă în
comunităţile din Ţara Oaşului.
Altădată „trâmbiţa” era singura
formă de comunicare, atât la oşeni
cât şi la maramureşeni. Vasile Fil-
imon spune că doreşte să păstreze
această colecţie de clopote,
clopoţei, cingauă şi dube deoarece
intenţionează să se apuce din nou
de oierit, dar va trebui să
înlocuiască curelele vechi din piele
cu altele noi. Dacă doriţi să aflaţi
mai multe detalii despre această
colecţie de clopote, clopoţei,
cingauă şi dube vă invităm să
urmăriţi emisiunea VIAŢA LA
ŢARĂ din 30 septembrie 2018,
postată pe sit-ul: www.nordvest-
tv.ro

Adevăr sau provocare

PASIUNE. Vasile Filimon și-a alcătuit această colecție în peste
20 de ani de activitate

Dumitru Ţimerman

În organizarea
Asociaţiei Codrenii, astăzi, în-
cepând cu orele 11:00 se va
desfăşura un ceremonial de
depunere de coroane la Ansam-
blul Monumental ridicat de
această asociaţie în memoria
eroilor căzuţi pentru eliberarea
patriei în localitatea Socond la
19 octombrie 1944.

Aflând de realizarea
Asociaţiei Codrenii cât şi de
cartea publicată cu această ocazie
de către Ionel Costescu şi Viorel
Câmpean intitulată ,,Socond 19
octombrie 1944“ şi publicată de
Ed. Citadela în anul 2016 unde
apar numele eroilor şi locul lor de
baştină, un grup de ofiţeri şi
subofiţeri din Olt, conduşi de Lt-

col. Victor Iepure, împreună cu
urmaşi ai eroilor de la Socond, vor
depune coroane de flori şi vor
participa la slujba religioasă care
va precede depunerea de coroane.

Ceremonialul religios
va cuprinde Liturghia pentru
eroi şi va fi săvârşită de un sobor
de preoţi la biserica din Socond
urmată de un parastas.

Cinstirea la Socond a eroilor căzuţi 
în luptele pentru eliberarea ţării
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