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MirCea gOVOr, la Ceas aniVersar!
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La începutul anilor ‘90,
Mircea Govor s-a lansat cu succes în
afaceri, ulterior ocupând şi funcţia de
preşedinte al Olimpiei vreme de şapte
ani şi timp de doi ani a fost membru
în Comitetul Executiv al Federaţiei
Române de Fotbal.

A intrat în politică  cu suc-
ces în anul 1999, devenind un an mai
târziu vicepreşedinte al Organizaţiei
Judeţene Satu Mare a PSD, iar din
2013 a devenit preşedinte al acesteia,
fiind reales în această funcţie în anul
2015. În 2009, a fost ales
vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, şi a ocupat această funcţie
până în anul 2016. De numele lui
Mircea Govor, în calitate de
vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, se leagă cele mai mari
realizări în dezvoltarea infrastructurii
din judeţul Satu Mare. 

Mircea Govor este
căsătorit cu Felicia, are un fiu, Răzvan,

şi doi nepoţi Raul şi Rareş, care îi sunt
lumina ochilor.

Cu ocazia împlinirii fru-
moasei vârste de 58 de ani, Gazeta de
Nord-Vest şi Nord Vest TV îi urează
un sincer La mulţi ani!, multă sănătate,
putere de muncă, bucurii şi împliniri.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 16 noiembrie 2018
ziua 320 a anului

Soarele răsare la 7 și 31 minute,
apune la 16 și 53  minute.

1938 - Chimistul elvețian
Albert Hofmann a sintetizat
pentru prima oară drogul
halucinogen LSD la labora-
toarele Sandoz din Basel,
Elveția.

Lanţurile sunt prea uşoare ca
să fie simţite, până ce au de-
venit prea tari pentru a fi
rupte. 

(Tom Drout)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - † Sf. Ap. şi Ev.
Matei (Post).
Greco- catolic - Sf. Matei,
apostol, evanghelist.
Romano - catolic - Sf. Mar-
gareta a Scoției; Sf. Gertruda,
fecioară.
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Da! De la înfiinţarea sa,
Liceul ortodox român “Nicolae
Steinhardt” din Satu Mare, prin
toată fiinţa sa, rămâne îndrăgostit
incorigibil de verbul limbii ro-
mâne. De-a lungul anilor a adunat
experienţă bogată şi s-a afirmat pe
toate planurile, chiar crescând la
numărul  de elevi, existând azi
acolo 620 de copii, de la grădiniţă
şi până la cei de clasa a XII-a. A
crescut numeric şi numărul de
cadre didactice, dar şi calitatea
acestora. Mă gândeam că Primăria
şi consilierii locali vor dispune ca
Şcoala nr. 5 să fie utilizată ca spaţiu
pentru acest liceu vocaţional, unic
în judeţ, şi unul din puţinele pe

ţară! Dar, la noi, când e vorba de
un lucru bun trebuie să apară acest
“dar...”. Ce greu se mai fac oamenii
- oameni!  Acest minunat liceu or-
todox a trăit momente de mare
sărbătoare, încât ziua de 13 noiem-
brie nu va  fi uitată de masa de elevi
şi dascăli, de invitaţii din Satu
Mare şi cei din Bulgaria, Turcia şi
Spania,  adică elevii şi dascălii an-
grenaţi în desfăşurarea uneia din
sesiunile de întâlniri în cadrul pro-
iectului ERASMUS+ “Demo-
cracy lessons: Let`s debate like in
the Europe Parliament”, proiect
numărul 2017 -1 - ROO1 -
KA219 -03735. Toate acţiunile
cuprinse într-un bogat program s-
au desfăşurat cu binecuvântarea
PS Iustin şi a PS Timotei Sătmă-
reanul.

Musafirii, exact după
program, la ora 9.00 au coborât
din maşini în faţa bisericii din in-
cinta şcolii şi au păşit pe covorul
roşu, pentru înalţi oaspeţi, fiind
primiţi cu aplauze şi cu  Imnul de
Stat şi cel al U.E., după care direc-
torul liceului, părintele Gabriel
Groza, cu emoţii fireşti, le-a dorit
elevilor, directorilor şi dascălilor
străini un călduros “Bun venit!”.

Spusele lui au fost tra-
duse impecabil de profesoara li-
ceului, ca şi cuvântul de bună
primire rostit de dna. Doina Feher,
viceprimarul municipiului Satu
Mare. În spusele sale, dna. vicepri-

mar n-a uitat să promită că în ziua
următoare toţi musafirii vor fi pri-
miţi la o activitate deosebită în se-
diul Primăriei. Va fi un frumos
schimb de experienţă care va ră-
mâne întipărit în mintea tuturor!
Slujba de mulţumire s-a realizat în
biserică, lucru ce a creat  multă ad-
miraţie şi mulţumire pentru invi-
taţii străini, mai ales când au auzit
interpretarea cântecelor religioase
făcută de un minunat cor al liceu-
lui. Au urmat prezentările indivi-
duale din sala profesorală, frumos
aranjată, aşa cum îi stă bine la un
astfel de liceu. S-au spus cuvinte
frumoase, iar musafirii s-au pre-
zentat pe rând, utilizând limba en-
gleză. Directorul Gabriel Groza
s-a prezentat admirabil, întocmai
cum trebuie să se prezinte un
preot- director, cu largheţe, cu-
vinte frumoase şi cu mult bun-
simţ, care-l caracterizează. Au fost
înmânate frumoase mape realizate
sub auspiciile Centenarului Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu
trei icoane importante: Sf. Arh.
Mihail şi Gavril (ocrotitorii tutu-
ror ţinuturilor din NV României),
Sf. Apostol Andrei (încreştinăto-
rul românilor şi Ocrotitorul Ro-
mâniei) şi Părintele Nicolae
Steinhardt. În mapă există “Rezo-
luţiunea Adunării Naţionale de la
Alba Iulia din 18 noiembrie / 1
Decembrie 1918.

S-a trecut la activităţile

organizate pe  clase, temeinic pre-
gătite. La o grupă de grădiniţă,
copii în portul popular, pe grupe,
executau sub îndrumarea educa-
toarelor şi elevelor de la Pedagogic,
activităţi culinare. La o clasă a IV-
a am descoperit copii care au par-
ticipat, cu mare succes, la
concursuri naţionale. Un recitator
minunat care a interpretat “Ce-ţi
doresc eu ţie, dulce Românie” de
M. Eminescu, iar un băieţel  şi o fe-
tiţă au interpretat admirabil cân-
tece populare. Ce frumos le stă
copiilor în uniforma şcolară! Acti-
vităţile au fost multe, frumoase, in-
teresante şi apreciate de musafiri,
având, cu siguranţă, de învăţat!
Aici cântecul şi prietenia ajung, cu
siguranţă, la lumină, fiind activi-
tăţi pentru veşnicia zilei. Eu cred
în comunicarea faptelor frumoase
realizate de oameni frumoşi! Ace-
ştia au ceva de spus, de transmis.
N-au uitat de vizita lor la Parla-
mentul European, unde dl. Ioan
Mircea Paşcu le-a fost de mare aju-
tor. Îi mulţumim şi noi!

Aici, la acest liceu, în nu-
mele unei umanităţi înţelese cu ge-
neroasă largheţe, gândurile s-au
unit, iar privirile s-au intersectat şi,
în final, directorul Groza a putut
să le  spună tuturor “mulţumesc!”,
pornit din adâncul fiinţei sale, un
om ce s-a dovedit şi de această dată
un bun organizator! Felicitări co-
lectivului de la acest liceu!

TEODOR CURPAş

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

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
Gala premiilor AFIR 
de la Satu Mare
Reprezentanţii Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR) din România împreună
cu colegii lor din Regiunea 6 Nord
Vest au organizat la Satu Mare
simpozionul intitulat "Dez-
voltarea durabilă a mediului rural",
în cadrul căruia a avut loc şi o gală
a premiilor destinată celor mai
curajoşi fermieri, care au accesat
fonduri europene pentru diferite
investiţii în mediul rural. Discur-

surile şi gala premiilor le puteţi
urmări în această seară, de la ora
20.45, în cadrul emisiunii "Incur-
siune în cotidian" difuzată la
NORD VEST TV Satu Mare.
Realizator: Dumitru Ţimerman.

DUMINICĂ
VIAŢA LA ŢARĂ
Comemorarea primarului mar-
tir Gheorghe Petricean
Cu ocazia hramului bisericii orto-
doxe Sfinţii Arhangheli "Mihail şi
Gavril" din Medieşu Aurit,
creştinii şi oaspeţii lor l-au comem-
orat pe primarul martir Gheorghe
Petricean, dar au participat şi la
sfinţirea monumentului dedicat
acestuia. Aspecte de la acest
praznic al medieşenilor veţi putea
vedea urmărind emisiunea
VIAŢA LA ŢARĂ, difuzată la
NORD VEST TV, duminică, 18
noiembrie, de la ora 13.00. Rea-
lizator: Dumitru Ţimerman.

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

Proiectul “ERASMUS+”, cu spanioli, turci şi bulgari
la Liceul “Nicolae Steinhardt”
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Consultații de specialitate la Cabinet dr. Coica
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
_____________________
In fiecare Marti  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
_____________________

Manifestări bogate de Zilele Școlii de Arte
8Toate evenimentele organizate cu această ocazie vor fi dedicate Centenarului Marii Uniri

Școala de Arte Satu Mare
sărbătorește în aceste zile 113
ani de la înființare. Cu această

ocazie, vor fi organizate o serie de
evenimente culturale dedicate în
acest an Centenarului Marii Uniri.
Toate acestea au fost  prezentate ieri,
în cadrul unei conferințe de presă,
de managerul unității de
învățământ, Mircea Deac, și direc-
torul Florin Pop. Fiecare mani-
festare organizată în perioada 20-24
noiembrie va avea durata de 100 de
minute. 

Manifestări 
cultural-artistice

Manifestările ocazionate
de Zilele Școlii de Arte Satu Mare și
dedicate, în acest an, Centenarului
Marii Uniri, vor debuta pe data de 20
noiembrie, cu o expoziție de arte plas-
tice la care vor expune cursanții Școlii

de Arte și omologii lor din Teglaș -
Ungaria. Vernisajul expoziției va avea
loc marți, de la ora 16.00, în Galeria
Consiliului Județean. 

A doua zi, miercuri, de la
ora 17.00, va avea loc la Muzeul de
Artă un spectacol de muzică clasică și
poezie prezentat de cursanții Școlii de
Arte. 

De asemenea, joi, 22
noiembrie, de la ora 13.00, la Casa de
cultură din Ardud va avea loc un
spectacol folcloric. Vor participa
cursanții și absolvenții clasei de
muzică populară a Școlii de Arte Satu
Mare precum și Ansamblul Focloric
”Doina Codrului”, dirijat de Vasile
Chiorean. 

Ziua de vineri este dedicată
muzicii ușoare. Astfel, în sala de spec-
tacole a Școlii de Arte va avea loc, cu
începere de la ora 16.00, un spectacol
de muzică pop-rock ai cărui
protagoniști vor fi elevii acestei
instituții de învățământ muzicale
sătmărene. Muzica inimii Mele, a

Xii-a ediție
În fine, cel mai mediati-

zat moment al acestor zile va fi Fes-
tivalul-Concurs ”Muzica Inimii
Mele”. Ajuns la a XII-a ediție, fes-
tivalul concurs internațional de
muzică pop - rock se va desfășura
sâmbătă, între orele 15.00 și 20.00,
în incinta Centrului Multicultural
Poesis. 

Astfel, între orele 15.00 și
17.00 se va desfășura concursul
soliștilor cu vârste cuprinse între
15 și 18 ani, urmat de concursul
soliștilor cu vârste cuprinse între
18 și 25 de ani. 

De la ora 19.30,
câștigătorul concursului de anul
trecut, Gabriel Andrei Petruș, va
susține un recital, festivalul ur-
mând să se termine cu gala de pre-
miere. Festivalul este prezentat de
Florin Mureșan. 

Cu excepția Festivalului-
Concurs ”Muzica Inimii Mele”,
fiecare manifestare organizată în
perioada 20-24 noiembrie va avea
durata de 100 de minute. 

florin dura
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Două incendii de proporții într-o
singură seară
8Casă de locuit și atelier de tâmplărie cuprinse de flăcări la Tășnad și Satu Mare

În cursul serii de 14 noiem-
brie, Inspectoratul pentru
Situații de Urgenţă

„SOMEŞ” al judeţului Satu
Mare a fost solicitat să intervină
pentru stingerea a două incen-
dii de amploare. Flăcările au
distrus o casă de locuit din
Tășnad și un atelier de tâmplă-
rie din Satu Mare. Din fericire,
nu au existat victime. 

Incendiu la o casă
de locuit din
Tășnad

La ora 20:05, dispecera-
tul Inspectoratului pentru
Situații de Urgenţă „Someș” al
judeţului Satu Mare a fost
anunțat despre izbucnirea unui
incendiu la o casă de locuit de pe
raza orașului Tășnad. Apelul la
numărul unic pentru apeluri de
urgență 112 a fost efectuat de
către  proprietara imobilului care
a informat și despre faptul că nu
sunt persoane surprinse în inte-
rior.

La fața locului s-au de-
plasat de urgență pompieri din
cadrul Punctului de Lucru
Tășnad cu două autospeciale de
stingere cu apă și spumă, forțele
fiind suplimentate cu încă un
echipaj cu o autospecială de stin-
gere din cadrul Detașamentului
de Pompieri Carei. La momen-
tul sosirii forțelor de intervenție,
incendiul se manifesta generali-
zat, flăcările cuprinzând patru
încăperi și acoperișul imobilului.
Din cauza cantității mari de ma-
teriale combustibile (mobilier,

îmbrăcăminte, lemnul din struc-
tura acoperișului) și a lipsei unei
surse de apă în imediata apro-
piere, intervenția pentru locali-
zarea și lichidarea incendiului a
fost una de durată (aproximativ
trei ore).

Cercetările efectuate la
faţa locului au indicat faptul că
incendiul a izbucnit, cel mai pro-
babil, din cauza unui scurtcircuit
electric la un cablu electric ne-
izolat corespunzător aflat în în-
căperea centralei termice.

În urma incendiului au
ars: acoperișul pe o suprafață de
150 metri pătrați, terasa din
lemn de aproximativ 50 metri
pătrați, elementele de mobilier
din bucătărie,  două camere și o

debara, articole de îmbrăcă-
minte, respectiv s-au degradat
tencuiala camerelor și aparatura
electrocasnică.

Incendiu la un 
atelier de tâmplărie 

După numai câteva ore,
la 23:39 un apel la numarul 112
efectuat de către un participant
la trafic anunța un incendiu la un
atelier de tâmplărie situat pe str.
Aurel Vlaicu din municipiul
Satu Mare.

La adresa menționată,
s-au deplasat 13 pompieri din ca-
drul Detașamentului de Pom-
pieri Satu Mare cu două
autospeciale de stingere cu apă și

spumă, care au reușit stingerea
rapidă a incendiului, limitarea
propagării flăcărilor, salvând ast-
fel mobilierul și alte bunuri de-
pozitate în incinta atelierului.

Incendiul a izbucnit, cel
mai probabil, din cauza efectului
termic produs prin supraîncălzi-
rea motorului electric din bun-
cărul de colectare al
rumegușului, care a dus la aprin-
derea părții electrice a motoru-
lui, iar apoi a rumegușului. În
urma incendiului a ars
rumegușul din buncăr și s-au de-
gradat motorul electric, respectiv
structura metalică a buncărului.

În nici unul dintre
aceste incendii nu au fost înregis-
trate victime. 

INCENDII. Focul a produs pagube însemnate în cele două incendii

FLORIN DURA

Sala de ședințe a
Primăriei orașului Negrești-Oaș
va găzdui în data de 16 noiembrie
2018, ora 11.00, şedinţa
Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Satu Mare.

Ordinea de zi a ședinţei
cuprinde Dezbatere privind
modul în care se implică
primăriile în asigurarea
climatului de siguranță al
cetățenilor. Se va discuta despre
stadiul obținerii Avizului I.S.U.
de înființare a Serviciului
voluntar pentru situații de
urgență pe raza UAT-ului,
conform Ordinului M.A.I.

96/2016; Modul în care se
realizează păstrarea drumurilor
publice curate la intersecția
acestora cu drumurile agricole și
Modul în care se realizează
pregătirile pentru manifestările
cultural- artistice care au loc în
aer liber și dacă se consideră
necesară prezența Jandarmeriei la
pregătiri și în timpul
manifestărilor respective.

Vor fi prezenți primarii
și șefii de post din Negrești-Oaș,
Batarci, Bixad, Călinești-Oaș,
Cămârzana, Certeze, Gherța
Mică, Racșa, Tarna Mare,
Târșolț, Turț, Vama.

În locul garajelor din
Micro 15 au fost făcute parcări.
Lucrările de modernizare vizează și
asfaltarea străzii Milcov.  Primăria
Municipiului Satu Mare continuă
planul de revitalizare a cartierelor
din municipiul Satu Mare. Lucrări
de modernizare au fost făcute și în
Micro 15. Astfel, în locul garajelor
care au ajuns în timp mai mult spații
de depozitare, au fost realizate mai
multe locuri de parcare.

În curțile interioare ale
blocurilor T1, T3 și T5, care erau
neasfaltate și neamenajate, au fost
realizate locuri de parcare, iar aleea
pietonală care face legătura cu str.

Prahovei a fost refăcută. De
asemenea, în spatele terenului de
sport, în locul garajelor inestetice au
fost realizate locuri de parcare, astfel
încât autoturismele să nu mai ocupe
carosabilul și trotuarele din zonă.
Tot în cadrul acestor lucrări s-a
amenajat și zona degradată de lângă
Centrul de permanență situat pe str.
Milcov, stradă care se asfaltează și în
prezent.

Cu ocazia acestor lucrări,
Primăria Municipiului Satu Mare a
făcut și pregătirile necesare pentru
ca anul viitor să se realizeze și
introducerea iluminatului public în
parcările amenajate.

Ședință ATOP la Negrești Locuri de parcare în locul
garajelor din Micro 15

Ziua culturii
ucrainene

Etnicii ucraineni au
sărbătorit în ziua de 9 noimebrie
prima ediţie a Zilei limbii
ucrainene în România.
Propunerea legislativă a
deputatului din partea
minoritatii ucrainene, Nicolae
Miroslav Petrețchi, privind
declararea zilei de 9 noiembrie ca
zi a limbii ucrainene, a fost
adoptată de Camera Deputaţilor
la 4 iulie 2018.

Sâmbătă, 17 noiembrie,
ucrainenii sătmăreni vor
sărbători la Micula „Ziua culturii
ucrainene”, care este o zi de
reflecție a esenței ucrainismului,
ziua în care tresaltă sentimentul
de mândrie pe care îl păstrăm cu
sfințenie în sufletele noastre,
indiferent de locul unde ne
aflăm. 

Atât ucrainenii din
România, cât şi cei din diasporă,
creează, laolaltă, profilul
identitar ucrainean, de care avem
atâta nevoie în Europa de astăzi.
Printre acești ucraineni se
numără și cei din Satu Mare.
Acest profil identitar al
comunității aflate în afara
granițelor Ucrainei reprezintă o
esență a ucrainismului, care nu
trebuie pierdută și nici
contrafăcută. 

Astfel de evenimente
unesc oamenii indiferent de
locul lor de reședință, vârstă sau
sex, în jurul culturii. Limba
noastră este extrem de diversă și
interesantă. Trebuie să ne
amintim că nu există nicio
națiune fără limbă și cultură.
Astăzi, comunitatea mondială
este interesată de originalitatea
culturii ucrainene, iar ucrainenii
trebuie să-și amintească
rădăcinile lor, să-şi păstreze
tradițiile, obiceiurile și să-şi
iubească limba maternă.

Această zi este cu atât
mai importantă cu cât suntem în
Anul Centenarului Marii Uniri a
românilor şi vrem să-l marcăm
prin această sărbătoare.  De
„Ziua culturii ucrainene”, care va
fi sărbătorită de la ora 13.00 în
incinta Centrului cultural din
Micula, ucrainenii şi invitaţii lor
vor putea urmări un program
artistic susţinut de: Ansamblurile
folclorice „Ujgorod”, Ujgorod,
Ucraina; „Cetatea Codrului”,
Ardud, Satu Mare şi „Cervona
Kalena”, Negostina, Suceava;
Grupul vocal „Miculeanca”,
Micula, Satu Mare şi Hurova
Diana, Kiev, Ucraina, potrivit
celor spuse de Liuba Horvat –
preşedinte UUR-Filiala Satu
Mare. 
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UN SENATOR ACUZĂ

Asaltul asupra României la Bruxelles
8Senatorul sătmărean Gabriel Leș spune că România a fost pusă la zid de Parlamentul
European fără argumente concrete

Senatorul sătmărean
Gabriel Leș, fost
ministru al Apărării, are

o poziție destul de tranșantă
față de Parlamentul European,
despre care spune că a făcut un
adevărat asalt asupra
României. El este de părere că
România a fost pusă la zi de
Parlamentul de la Bruxelles,
fără să aibă argumente
concrete în acest sens.  În cele
ce urmează, redăm integral
poziția senatorului sătmărean
Gabriel Leș. 

Fără argumente
clare

Spectacolul regretabil
la care am asistat zilele trecute
în Parlamentul European are
într-o mică măsură legătură cu
realitățile pragmatice din
România, energiile descătușate
în legislativul de la Bruxelles
nefiind altceva decât o răfuială
politică viscerală declanșată în
prag de alegeri
europarlamentare între marile
familii politice.

România a fost pusă la
zid fără argumente concrete, și
fără trimiteri clare la
problemele obsesiv invocate
sub forma unor lozinci. Se
invocă încălcarea statului de
drept, restrângerea libertății de
exprimare a presei, presupuse
abuzuri ale unei instituții
responsabile de menținerea

ordinii și siguranței publice,
însă nimeni din Parlamentul
European și din Comisie nu a
putut argumenta punctual, cu
subiect și predicat, în ce
constau așa-zisele nereguli.
Totul se rezumă la clișee,
singura constantă fiind rolul
negativ atribuit din oficiu
României. 

Este absurd să credem
că anumite instituții autohtone
nu sunt perfectibile, sau că o
cooperare loială și onestă între
Bruxelles și București nu va
genera beneficii mutuale. Dar
percepția ce se cristalizează tot
mai robust este că stânga
românească trebuie pedepsită
cu orice preț pentru a recalibra
un angrenaj politic european,
aparent căzut pradă rivalităților
de cea mai joasă speță.

Posibile jocuri de
culise

Nu am o perspectivă
romanțată asupra politicii de la
Bruxelles, și pot înțelege
anumite jocuri de culise. Însă,
mizele aruncate în joc exced cu
mult gimnastica de partid, iar
pericolul real pe care trebuie să
îl conștientizeze chiar și cei
care au ales să-și denigreze
propria țară este că asaltul la
adresa României ar putea
genera efectul contrar. Orice
tratament nedrept la adresa
țării noastre va spori
neîncrederea cetățenilor în
Uniunea Europeană.
Apartenența României la UE

nu este un compromis, sau un
privilegiu discutabil, ci este o
axiomă, o realitate în afara
căreia nu ne poate nimeni
îmbrânci. 

Mi-aș dori ca

exponenții instituțiilor
europene să revină la
argumente, la echilibru, pentru
că “neprietenii” României nu
vor ezita să speculeze aceste
tensiuni.

FloriN DurA

Amenzi, amenzi...
Miercuri, 14 noiembrie

a.c., polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au acționat pe raza
județului în vederea menținerii unui
climat de ordine și siguranță publică
și de combatere și prevenire a
accidentelor rutiere.

Ocazie cu care au fost
aplicate 35 de sancțiuni
contravenționale, pentru încălcarea
unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, în valoare
de peste 10 500 de lei. Iar polițiștii
rutieri din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
acționat pe arterele rutiere din județ
cu scopul de a preveni și combate
accidentele rutiere, aplicând peste
70 de sancțiuni contravenționale în
valoare de aproximativ 13 700 de
lei. De asemenea, în cazul a 2
conducători auto, s-a dispus măsura
complementară de suspendare a
dreptului de a conduce și s-a ridicat
un certificat de înmatriculare.

Nu se opresc...
Încă un șofer băut, la
volan

Polițiștii rutieri au
surprins miercuri 14 noiembrie a.c.,
pe raza localității Medieșu Aurit, un
bărbat, de 52 de ani, care se afla la
volanul unui autoturism sub
influența băuturilor alcoolice.

La data de 14 noiembrie
a.c., polițiștii Serviciului Rutier Satu
Mare au oprit în trafic, în localitatea
Medieșu Aurit un bărbat, de 52 de
ani, din aceeași localitate, care se afla
la volanul unui autoturism. Fiind
testat cu aparatul alcooltest a
rezultat o concentrație alcoolică de
0,43 mg/l alcool pur în aerul
expirat, astfel că a fost condus la
spital în vederea recoltării de probe
biologice de sânge pentru stabilirea
cu exactitate a alcoolemiei.
Cercetările continuă în dosarul
penal întocmit sub aspectul
comiterii infracțiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană
aflându-se sub influența băuturilor
alcoolice.  

Biciclist 
accidentat grav

Un biciclist, de 69 de ani,
a suferit vătămări corporale în urma
unui accident rutier produs
miercuri, 14 noiembrie a.c., pe raza
municipiului Satu Mare.

La data de 14 noiembrie
a.c., polițiștii Biroului Rutier din
cadrul Poliției municipiului Satu
Mare au fost sesizați despre
producerea unui eveniment rutier
în municipiul Satu Mare. În urma
cercetării la fața locului, polițiștii au
stabilit faptul că un bărbat, de 36 de
ani, din municipiul Satu Mare,
aflându-se la volanul unui
autoturism la intersecția cu sens
giratoriu a străzilor Prahovei,
Inăului și Dariu Pop, nu s-a asigurat
corespunzător la schimbarea benzii
de circulație, accidentând un bărbat,
de 69 de ani, care circula în calitate
de biciclist în sensul giratoriu. În
urma accidentului rutier a rezultat
rănirea gravă a bărbatului, de 69 de
ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest
rezultatul fiind negativ. 

POZIȚIE. Senatorul Gabriel Leș nu exclude și unele eventuale
jocuri de culise

Ca în fiecare an, Direcția
de Cultură Carei organizează, în
preajma Sărbătorilor de Iarnă, o
campanie umanitară. În acest an,
scopul acțiunii caritabile este de a-l
ajuta pe Florin Bărnuțiu ("Viltzi").

Florin are 43 de ani și a
suferit un atac cerebral, iar medicii i-
au dat doar 1 % șansă de
supraviețuire. A fost în comă indusă
timp de două luni, după care, timp
de un an a fost dependent de un
ventilator cu ajutorul căruia respira.
Florin, care s-a născut și a trăit în
Carei, locuiește de câțiva ani, alături
de soție și cei doi copii, de trei re-
spectiv 8 ani, în Marea Britanie. Prin
harul lui Dumnezeu,  prin voința sa
puternică, prin consecvență, muncă
grea și dăruire exemplară din partea
echipei de fizioterapeuți, a reușit să
"scape" de ventilator și să fie externat
la o casă de îngrijire până în luna mai
2018.

Pentru a-și continua trata-
mentul, are nevoie de un sprijin fi-
nanciar. De aceea, cine dorește,
poate face o donație în bani la Cen-
trul Cultural, Biblioteca Municipală
sau Castelul Károlyi (camera 10), în
zilele lucrătoare, între orele 9-15, sau
la evenimentele culturale organizate
de către Direcția de Cultură la Cas-

tel, Teatrul Municipal sau în aer
liber, până în data de 22 decembrie.

Florin Bărnuțiu a fost
membru al formației Castelanii și
un prieten apropiat al culturii

careiene. Face parte dintr-o familie
de muzicieni cunoscuți: tatăl său,
Puiu Bărnuțiu, un apreciat  com-
pozitor și interpret de muzică
ușoară, membru fondator al

formației Castelanii, mama sa, Flor-
ica, solistă de muzică ușoară, iar
fratele său, Puiu Bărnuțiu jr., un
cunoscut și apreciat compozitor,
producător muzical și instrumentist.

Campanie umanitară la Carei: ”Să-l ajutăm pe Florin”
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PREOtUL CONStANtIN NECULA:

În postul Crăciunului aflăm cât a mai
rămas uman în noi
Postul Crăciunului, care a

început  miercuri, este
de fapt 'un pelerinaj cu

cei trei magi ai veşniciei - cre-
dinţa, nădejdea şi dragostea',
susţine preotul Constantin
Necula, consilier misionar-
pastoral şi de imagine al Mi-
tropoliei Ardealului, într-un
interviu acordat AGERPRES.

Părintele Necula este
convins că "suntem în miezul
unor zile teribile", într-o "per-
manentă trădare de valori", iar
Marea Unire ar trebui sărbăto-
rită pe 1 Decembrie doar cu ru-
găciuni, fără discursuri.

"Suntem o Românie
obosită în obsesii. Am câștigat
un trecut de 100 de ani îm-
preună, care poate fi fundamen-
tul unui nou centenar", mai
spune preotul.

AGERPRES: Părinte, ce în-
seamnă postul Crăciunului?
Constantin Necula: Un par-
curs de aflare a limitelor noas-
tre, în ce privește trupul și
sufletul nostru, întregul nostru
uman. Este un pelerinaj către
Betleem. Unul în care ne cu-
noaștem pe noi și pe Acela care
se naște pentru noi în Peștera
care se face Palat Întrupării. Un
pelerinaj cu cei trei magi ai veș-
niciei - credinţa, nădejdea și
dragostea - însoţindu-ne. În
postul acesta aflăm cât a mai
rămas uman în noi. Cât adevăr
și câtă viaţă adevărată, nediluată
de false idealuri ori ideologii.

AGERPRES: Ce sfat îi daţi

unui credincios care nu poate
posti cu mâncarea?
Constantin Necula: Să se bu-
cure de lucrurile în care poate
posti. Să se roage ori să facă mi-
lostenie, să caute să înţeleagă de
unde-i vin neputinţele. Să nu fie
făţarnic și nici ispititor la adresa
sărăciei duhovnicești a vremii
de acum.

AGERPRES: Sfântul Vasile
cel Mare spunea că adevărată
postire este înstrăinarea de
rele. Cum putem reuși să ne
înstrăinăm de rele?
Constantin Necula: Neconlu-
crând cu judecarea aproapelui.
Suntem în miezul unor zile teri-
bile. Ne acuzăm unii pe alţii de
incompetenţe crase, de mârșăvii
și trădări. Și așa și suntem, într-
o permanentă trădare de valori.
A te înstrăina de rele înseamnă
a făptui binele în numele lui
Hristos nu al vreunei ideologii
care face din bine prilej de pro-
pagandă. Smerirea noastră e
principalul mijloc prin care su-
fletul nostru se depărtează de
răutăţi și rău.

AGERPRES: 1 Decembrie -
Centenarul Marii Uniri va fi
în postul Crăciunului. Cum
credeţi că ar trebui să sărbăto-
rească românii în acest an ziua
lor naţională?
Constantin Necula: Cu post și
liturghie. Vor lipsi mulţi din po-
melnicele noastre istorice, dar
nu din pomenirea Bisericii.
Cred că e un moment astral.
Mi-aș dori ca în 1 Decembrie să
nu vorbească nimeni, să nu fie
niciun discurs. Ci doar o rugă-

ciune fierbinte, de aducere
aminte și de mulţumire. Cred că
se cuvine să ne păstrăm tăcerea
și decenţa. În rest, ce să zic, fie-
care va prăznui după puteri.

AGERPRES: Dacă ar fi să
descrieţi societatea româ-
nească, la o sută de ani de la
Marea Unirea, într-o singură
propoziţie, care ar fi aceea?
Ce-am pierdut în tot timpul
asta, noi, ca naţie? Ce am câș-
tigat?
Constantin Necula: Suntem o
Românie obosită în obsesii. Am
câștigat un trecut de 100 de ani
împreună, care poate fi funda-
mentul unui nou centenar.

AGERPRES: În curând, va fi
gata Catedrala Mântuirii Ne-
amului. Va schimba acest
lucru în vreun fel viaţa credin-
cioșilor români? Îl găsesc ei
acolo mai repede pe Dumne-
zeu?
Constantin Necula: Nu. Acolo
este locul în care ne căutăm pe
noi spre a-l vedea pe Dumne-
zeu. E un fel de Houston al lan-
sării noastre sufletești. Cred că
în timp se vor vedea roadele
unei astfel de construcţii - eve-
niment, a acestui monument
care să ne aducă aminte că nu
ne-am pierdut cu totul români-
tatea și omenia. În Catedrală
suntem toţi. O ţară de guralivi
și de tăcuţi, de săraci și bogaţi,
de uituci și de recunoscători.
Știţi, cred că, de fapt, turla mare
a Catedralei e sus, pe Caraiman,
împodobită de Crucea alcătuită
din oţelul înfrângerii noastre
dintâi, transformată, prin sânge

românesc, în victoria de la 1 De-
cembrie 1918. Așa este și Cate-
drala. A preluat în ea toate
înfrângerile și umilirile noastre
din ultimii 100 de ani. Și se în-
alţă ca o biruinţă. Va schimba
numai viaţa celor care-l caută pe
Dumnezeu mereu și cu insis-

tenţa soldaţilor pe front ce știu
că-și apără familia și neamul.
Pentru ceilalţi, superficialii, nu
e cazul schimbării lor ori găsirii
lui Dumnezeu. Ăsta este doar
pretextul zeflemelei lor, nu ar-
sura din suflet care să-i facă să
înseteze după cer. 

ANUNȚ CONCURS

Primăria Crucișorcu sediul
în localitatea Crucișor, strada Principală,
nr. 217, jud. Satu Mare, organizează con-
curs pentru ocuparea unei funcţii publice
de execuţie.

Denumirea postului- Con-
silier, clasa I, grad profesional debutant,
din cadrul Compartimentul  Situaţii de
Urgenţă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de partici-
pare la concurs:
-nivelul studiilor: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, ab-
solvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă domeniului de licenţă: științe
juridice sau administrative;
perfecționări/specializări în domeniul
situațiilor de urgență; se vor dovedi pe
baza unor documente care să ateste
deţinerea acestor competenţe;
vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: nu este cazul.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului:
Proba scrisă:- data de 20.12.2018, ora 10
la sediul Primăriei Crucişor. 
Proba interviu : va fi comunicată ulterior. 
Data limită până la care candidaţii vor de-
pune dosarul de concurs este  de 20 zile
de la  data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial.
Persoană de contact: Ştef Sonia Iulia, tel.
0760-953998.

JUDEȚUL    SATU MARE ȘI ORAȘUL NEGREȘTI-
OAȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Alimentare cu apă
potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare
permanentă pentru   tunurile de zăpadă propus a fi amplasat în
Luna Șes Negrești-Oaș.  Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu
Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B și la sediul din P-ța 25 Oc-
tombrie nr. 1 a Consiliului Județean Satu Mare, în zilele de luni-
joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Satu Mare.
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Ministrul Finanţelor,
Eugen Teodorovici, a
anunţat, la finalul

şedinţei de joi a Guvernului, că
Executivul a aprobat o ordonanţă
de urgenţă care trasează cadrul
legislativ general pentru
înfiinţarea mai multor fonduri su-
verane de investiţii.

“Fiecare fond suveran,
pentru că vorbim despre o
ordonanţă de urgenţă care vizează
mai multe fonduri suverane, vor
crea cadrul legislativ pentru
investiţii. Forma de organizare este
de societăţi româneşti pe acţiuni.
Vor fi administrate de un Consiliu
dualist.

Membri sunt pe timp de
cinci ani de zile, trebuie să aibă
expertiză în domeniul bancar, in-
tegritate profesională, cunoştinţe,
atitudini adecvate şi specifice fon-
durilor suverane. Se numesc prin
ordin. Mandatul primilor membri şi
ai directoratul au ca obiectiv orga-
nizarea fondurilor suverane.

Scopul acestor fonduri
nu-l prezintă activitatea de privati-
zare, ci finanţarea prin fonduri.
Posibile domenii de activitate pen-
tru aceste fonduri suverane sunt
finanţarea companiilor româneşti
de importanţă strategică, investiţii
în industrie, investiţii în proiecte de
infrastructură, creşterea
competivităţii economiei
româneşti, urmărirea strategiei en-
ergetice şi de capital”, a declarat
Eugen Teodorovici, într-o
conferinţă de presă susţinută, joi, la
Palatul Victoria.

Ordonanţa de urgenţă
creează cadrul general privind

condiţiile pe care o societate
reglementată de Legea societăţilor
nr. 31/1990 trebuie să le
îndeplinească pentru a fi
considerată Fond Suveran de Dez-
voltare şi Investiţii.

Întrebat dacă a reintrodus
în forma actului normativ adoptat,
joi, de Guvern obligativitatea de a
respecta ordonanţa de urgenţă nr. 9
privind managementul corporativ,
Teodorovici a răspuns: “Da, aşa este,
este introdusă această obligativitate,
dar pentru discuţia care companii
vor fi parte a acestui fond va fi una
ulterioară care va fi stabilită prin
hotărâre de Guvern care vor fi aceste
companii”.

Teodorovici a adăugat că
“Eurostat a pus o serie de întrebări,
nu doar României, vizavi de cine
este clientul, dar restul propunerilor
de la Eurostat sunt introduse şi în
proiectul de OUG”.

Ministerul Finanţelor a
pus în dezbatere publică, pe 10
noiembrie, proiectul de cadru pen-
tru înfiinţarea de fonduri suverane,
invocând „o situaţie extraordinară a
cărei reglementare nu poate fi
amânată, impunându-se adoptarea
de măsuri imediate pe calea
ordonanţei de urgenţă”.

Prin înfiinţarea fondurilor
suverane de dezvoltare şi investiţii se
are în vedere crearea unor vehicule
de investiţii financiare sau interme-
diere financiară în acţiuni sau
participaţii în proiecte sau companii
profitabile, segment neacoperit în
prezent pe piaţa financiară din
România, care, pe de o parte, să aibă
un rol multiplicator în economie
pentru o dezvoltare sustenabilă şi,
pe de altă parte, să catalizeze sau să
mobilizeze resurse financiare
disponibile către sectorul real şi
proiecte profitabile, arată proiectul.

PALATUL VICTORIA

Guvernul a adoptat OUG care
stabileşte cadrul general de
înfiinţare a fondurilor suverane

ESROM PRIM:
- livreaza betoane proaspete pompabile sau nepom-
pabile cu aditivi MAPEI, produse cu statia de be-
toane  TEKA TDZ 1500 de fabricatie germana,
complet automatizata cu comanda prin software
original Bikotronic cu Licenta Europeana pentru
Betoane proaspete;

- efectueaza analize pentru betoane si armaturi in
cadrul laboratorului propriu autorizat de grad II.

- produce prefabricate din beton ( dale, tuburi,
cuve, stalpi, ziduri de sprijin, rigole etc. )

- inchiriaza hale de productie si platforme betonate

Premierul Viorica
Dăncilă a anunţat, în debutul
şedinţei de Guvern de joi, vizita
în România a preşedintelui Par-
lamentului European, Antonio
Tajani. Şeful Executivului a sub-
liniat că rezoluţia votată în PE
este “expresia unor interese elec-
torale ale unor grupuri politice
europene”.

“Vreau să clarific un aspect
foarte important, având în
vedere comentariile irespons-
abile din spaţiul public din ul-
timele zile. O spun ferm că
România este pregătită pentru
preluarea cu succes a preşedinţiei
Consiliului UE. Sunt lucruri
foarte bine cunoscute atât pe
plan intern, cât şi pe plan extern.
Săptămâna viitoare vom primi
vizita lui Antonio Tajani și a lid-
erilor politici. Vom discuta de-
spre viitorul UE şi buna
gestionare a unor dosare eu-
ropene şi mă refer aici la buget,
la Brexit, evoluţiile bugetului
post-Brexit. Avem capacitatea să
dovedim că România este un stat
membru capabil şi responsabil,

indiferent de abordările pur
politice într-un moment sau
altul”, a declarat Viorica Dăncilă,
la începutul şedinţei de Guvern
de la Palatul Victoria.

Totodată, premierul a
spus că rezoluţia privind statul
de drept în România, adoptată
marţi de către Parlamentul Euro-
pean, este o expresie a intereselor
unor grupuri politice din PE.
Dăncilă a adăugat că votul “pen-
tru” dat de unii europarlamentari
români va fi aspru sancţionat de
către români.

“Consider rezoluţia PE
expresia unor interese electorale
ale unor grupuri politice eu-
ropene. Votul nu a fost pentru
România sau pentru dreptate.
Mă refer aici la respingerea pro-
tocoalelor între servicii secrete şi
instituţii din sistemul judiciar. E
greu de înţeles punerea la zid a
Jandarmeriei române pentru
modul identic de intervenţie al
jandarmilor din alte state. Cel
mai greu de explicat este votul
pentru rezoluţie al unor europar-
lamentari români care va fi aspru

sancţionat de către români. Îi rog
să dea dovadă de mai mult re-
sponsabilitate pe cei care vorbesc
despre ieşirea României din UE.
Rămânerea în UE e singura cale
şi nu s-a pus niciodată problema
apartenenţei noastre la UE”, a
conchis Viorica Dăncilă.

Parlamentul European a
adoptat, marţi, proiectul de
rezoluţie prin care exprimă pre-
ocuparea privind modificarea
legislaţiei penale şi judiciare în
România. Textul rezoluţiei
semnalează îngrijorarea PE
privind modificarea legislaţiei
penale şi judiciare, avertizând că
există riscul subminării
independenţei justiţiei şi a
acţiunilor anticorupţie.

Liderul ALDE, Călin
Popescu Tăriceanu, a declarat
marţi, referitor la rezoluţia
adoptată în PE, că va transmite
colegilor din grupul ALDE fap-
tul că este nemulţumit de vot,
susţinând că este curios cine ar fi
putut să intervină să scoată
amendamentul legat de proto-
coale, iar apoi să-l pice la un vot.

Dăncilă anunţă vizita în România a unui
înalt oficial european 
8 Premierul  critică DUR rezoluţia PE: Expresia unor interese electorale
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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!

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” !
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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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Luna noiembrie pare să
fie una de vis pentru ar-
bitrul FIFA din Carei,

Kovacs Istvan.

Centralul careian a ar-
bitrat în premieră pentru el un
meci la centru în Liga Campio-
nilor. A avut parte de un meci di-
ficil, Valencia- Berna, 3-1 dus cu
bine la capăt. de altfel Kovacs a
fost apreciat chiar de specialiștii
de la cotidianul Marca, aceștia
acordându-i două stele din trei
pentru prestația de pe Mastalla.
Peste alte patru zile, duminică 11
noiembrie, Kovacs Istvan a avut
parte de o nouă delegare de foc.
A fost trimis să arbitreze eternul
derby, dinamo-FCSB... Kovacs

a dus excelent la bun sfârșit un
meci cu puțin fotbal dar cu două
penalty-uri corect acordate și o
eliminare, la Gnohere , justă.
Iar surprizele plăcute pentru Ko-
vacs nu s-au terminat pe
Național Arena...Careianul a
fost trimis de uEFA să conducă
sâmbătă duelul Turcia-Suedia
din Liga Națiunilor...Iar Kovacs
va avea ocazia de a-l arbitra și pe
...Mircea Lucescu, cel care con-
duce de pe bancă naționala Tur-
ciei.

Istvan Kovacs va arbitra
partida dintre reprezentativa
Turciei, antrenată de Mircea Lu-
cescu, şi selecţionata Suediei,
programată sâmbătă, la Konya, la
ora 19.00, în grupa a doua a di-
viziei B din Liga Naţiunilor.

Arbitri asistenţi vor fi
Vasile Florin Marinescu şi ovi-

diu Artene, adiţionali Marius
Avram şi Horaţiu Feşnic, iar Ale-
xandru Cerei va fi rezervă.

Tot în Liga Naţiunilor,
Radu Petrescu a condus la centru
partida Andorra – Georgia, care
s-a disputat aseară, de la ora

21.45, în prima grupă a diviziei
d. Petrescu a fost ajutat de asis-
tenţii Radu Ghinguleac şi Mir-
cea Grigoriu şi de adiţionalii
Sebastian Colţescu şi Marcel Bîr-
san, arbitru de rezervă   fiind
Vladimir urzică.

Într-o restanță din cadrul seriei B a
Ligii a 4-a, disputată miercuri, ora 14:00,
Știința Beltiug a demolat practic pe Someșul
oar, scor 8-0 (4-0). Iar trupa lui Vasile Boudi
rămâne pe locul doi, dar se apropie la doar 5
puncte de liderul CSM Satu Mare.
Au marcat: Feier daniel (’28, ’33, 58), Baciu
Marius (’31, ’41), Bunea Izidor (’67), Gulia
Richard (’82), Toma Marius (’90)

Meciul a fost condus fără probleme
de: Mazilu ovidiu, asistenţi: Nagy Szabolcs,
Pop Emanuel.

Ultima etapă din Liga a IV-a, seria C:

Sâmbătă, 17 noiembrie,  12:00 / 14:00:
Victoria Carei – Fortuna Căpleni
Duminică, 18 noiembrie,  12:00 / 14:00:
Recolta Sanislău – Unirea Pişcolt
AS Căpleni – Victoria Tiream

Real Andrid – Schamagosch Ciumeşti
Frohlich Foieni – Viitorul Lucăceni
Schwaben Cămin – Stăruinţa Berveni

Se joacă în Cupa României:

Ugocea Porumbeşti – AS Livada, sâmbătă,
17 noiembrie, ora 14:00
Olimpia MCMXXI Satu Mare – Someşul
Odoreu, duminică, 18.11.2018, ora 12:00,
teren Someşul.
Voinţa Turţ – Dacia Medieşu Aurit, dumi-
nică, 18.11.2018, ora 13:00

Restanţe:

Liga a IV-a, Seria B, Etapa a 2-a
Voinţa Doba – Atletic Craidorolţ, sâmbătă,
17 noiembrie 2018, ora 12:00 / 14:00

Liga a IV-a, Seria B, Etapa a 6-a
Recolta Dorolţ – Someşul Oar, duminică, 18
noiembrie 2018, ora 12:00 / 14:00
Liga a IV-a, Seria B, Etapa a 8-a
Crasna Moftinu Mic – Voinţa Babţa dumi-
nică, 18 noiembrie 2018, ora 12:00 / 14:00
Liga a V-a, Seria A, Etapa a 8-a
Speranţa Bogdand – Dacia Supur, duminică,
18 noiembrie 2018, ora 14:00
Liga a V-a, Seria B, Etapa a 4-a
Voinţa Turţ – CSM Satu Mare II, sâmbătă,
17 noiembrie 2018, ora 13:00
Liga a V-a, Seria B, Etapa a 2-a
Ugocea Porumbeşti – Prietenia Crucişor
duminică, 18 noiembrie 2018, ora 14:00

• La înţelegerea echipelor, se pot mo-
difica data şi ora de disputare a jocurilor, aces-
tea fiind obligate a anunţa AJF/CJA Satu
Mare.

florIn mureşan

Liga a 3-a
Unirea joacă
la Hărman
Iată programul etapei a 13-a în
seria a 5-a a Ligii a 3-a:
Vineri, 16 noiembrie
unirea dej - unu Fotbal Gloria
odorheiu Sec. - MSE Tg. Mureş
CFR Cluj 2 - Sănătatea Cluj
Gaz Metan Mediaş 2 - olimpic
Cetate Râşnov
Sâmbătă, 17 noiembrie
Minaur Baia Mare - AFK Csik-
szereda Miercurea Ciuc
CS Iernut - Sticla Arieşul Turda
ACS Fotbal Comuna Recea -
Avântul Reghin
AFC Hărman - unirea Tăşnad
Clasament 
1.Comuna Recea 30
2.AFK  Miercurea Ciuc 26
3.Minaur Baia Mare 25
4.CFR Cluj 2 23
5.Sănătatea Cluj 23
6.Avântul Reghin 20
7.olimpic Cetate Râşnov 19
8.Sticla Arieşul Turda 18
9.unirea Tăşnad 17
10.AFC Hărman 14
11.unirea dej 12
12.unu Fotbal Gloria 11
13.odorheiu Secuiesc 9
14.MSE Târgu Mureş 9
15.CS Iernut 6
16.Gaz Metan Mediaş 2 4

SPORT LA TV
Vineri
16:00 TENIS, ATP • dIGI 2
Turneul Campionilor
18:00 BASCHET M • dIGI 4
BC CSu Sibiu - u-BT Cluj Napoca
20:00 BASCHET M • dIGI 4
Zalgiris Kaunas - Barcelona
22:00 BASCHET M • dIGI 4
Gran Canaria - Maccabi Tel Aviv
Sâmbătă
11:00 FoTBAL, LIGA 2 •
dIGI 1
Farul - Luceafărul oradea
13:00 FoTBAL, LIGA 2 •
dIGI 1
ACS Poli - Petrolul
15:00 HANdBAL • dIGI 2
Rostov don - Brest
16:00 TENIS, ATP • dIGI 1
Turneul Campionilor
16:30 HANdBAL • dIGI 2
Vipers Kristiansand - FTC
17:00 BASCHET M • dIGI 4
BCMu Pitești - CSM CSu oradea
18:30 HANdBAL • dIGI 2
Veszprem - Kristiansand
19:00 BASCHET F • DIGI 4
România - Franța
20:30 HANdBAL F • dIGI 2
Gyor - HC Podravka
20:45 BASCHET M • dIGI 4
Steaua - dinamo
21:45 FOTBAL, CUPA
NAȚIUNILOR • PROTV
România – Lituania
Duminică
11:00 FoTBAL, LIGA 2 •
dIGI 1
Sportul Snagov - universitatea Cluj
13:00 FoTBAL, LIGA 2 •
dIGI 1
uTA Arad - FC Argeș
15:00 FoTBAL, MECI
dEMoNSTRATIV • dIGI 1
Centenarul Fotbalului Românesc
15:30 HANdBAL F • dIGI 2
SCM Râmnicu Vâlcea - Herning
Ikast
17:15 HANdBAL F, LIGA
CAMPIoNILoR • dIGI 1,
TELEKoM 1
CSM București - Bietigheim
19:15 HANdBAL M • dIGI 2
Elverum - dinamo
20:00 TENIS, ATP • dIGI 1
Finala Turneului Campionilor

uEFA

Kovacs Istvan, la cea mai bună
perioadă a carierei
8 Arbitrul careian a debutat ca central în Liga Campionilor, a condus derby-ul 
dinamo-FCSB, iar sâmbătă a fost delegat la Turcia-Suedia

Știința Beltiug a umilit Oarul! Trupa lui Boudi se apropie
de liderul CSM Olimpia! Programul ultimelor meciuri:

Cea de-a 23-a ediţie a
Cupei unio la judo se va
desfăşura sâmbătă, 17 noiem-
brie, în sala LPS “Ecaterina
Both” din Satu Mare

Vor ajunge la Satu
Mare peste 300 de judoka.
Antrenorul Mihaly Terely de la
CS unio Satu Mare spune  că
până acum au confirmat cluburi
din Polonia, ucraina, ungaria şi,
sigur, din mai multe judeţe ale
României. CS unio va avea pe
cele patru suprafețe de luptă în
jur de 20 de sportivi. Totodată,
în concurs vor intra şi judoka de
la CSM Satu Mare, antrenaţi de
Marian Halas.

“după cum am mai
spus, chiar dacă am organizat
atâtea ediţii, avem emoţii de

fiecare dată. Ne bucurăm că am
ajuns la 23 de ani, ne dorim ca
totul să decurgă normal şi
turneul să se bucure din nou de
succes”, spune antrenorul Mihaly
Terely.

Pentru oaspeţii veniţi
din alte ţări, prima probă a cân-
tarului va fi vineri între orele
18:00 şi 20:00. A doua zi,
sâmbătă de la ora 7:30 şi până la
8:30 va urma o nouă probă a
cântarului, iar turneul de la Satu
Mare va lua startul la ora 9:30.
Pentru că vor fi sute de sportivi,
se aproximează că totul se va ter-
mina în jurul orei 18:00.

Pe tatami vor lupta pen-
tru medalii fete şi băieţi la cate-
goriile de vârstă: u9, u11, u15.
Sigur, vor fi mai multe categorii

de greutate, iar la final se va rea-
liza şi un clasament al echipelor
(maxim 10 sportivi punctează la
un club).

organizatorii Cupei

unio sunt: Asociaţia Judeţeană
de Judo Satu Mare, direcţia
Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Satu Mare, Primăria
Satu Mare, CS unio Satu Mare.

Judo

Cupa UNIO a ajuns la ediția a 23-a
8 Competiția rezervată copiilor și juniorilor va aduce peste 300 de sportivi la sala mare a LPS
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„România-100 Satu
Mare” este viitorul
turneu de șah

major pe care orașul nostru îl
va găzdui. După cum îi spune și
numele, evenimentul sportiv
vine să marcheze Centenarul
Marii Uniri.

totul se va desfășura
sâmbătă, 17 noiembrie, la can-
tina Liceului teoretic german
„Johann Ettinger” satu mare de
pe bulevardul Cloșca, nr. 71.
În program apar patru turnee la
diferite categorii de vârstă. iată
structura:
• Turneul A: open
internațional de șah rapid ju-
niori-junioare sub 14 ani (ra-
portare FiDE)
• Turneul B: open
internațional de șah rapid ju-
niori-junioare sub 10 ani (ra-
portare FiDE)
• Turneul C: open șah rapid
copii și juniori începători sub 12
ani – nelegitimați și legitimați cu
CiV 1001
• Turneul D: open șah rapid
copii și juniori începători sub 8

ani – nelegitimați și legitimați cu
CiV 1001
Regulamentul de desfășurare:
• Concurs open cu 7 runde, în
sistem elvețian,
• timpul de joc: turneul a, b,
C și D 12 minute + 10 secunde
/ mutare;
• Departajare: bucholtz mediu,
bucholtz, partidă directă, mica
diagramă;
Turneul A: open internațional
de șah rapid juniori-junioare sub
14 ani (FiDE + Fr ȘaH ),
participă sportivi legitimați la
FiDE sau Fr de Șah. se
premiază separat primele trei
locuri, cupă și medalie, la 12, 14
ani fete și băieți.
Turneul B: open internațional
de șah rapid juniori-junioare sub
10 ani (FiDE + Fr ȘaH),
participă sportivi legitimați la
FiDE sau Fr de Șah. se
premiază separat primele trei
locuri, cupă și medalie, la 10, 8
ani fete și băieți.
Turneul C: open șah rapid
copii și juniori începători sub 12
ani. Pot participa copiii
nelegitimați și copiii legitimați
cu CiV=1001. se premiază sep-
arat primele trei locuri, cupă și
medalie, la 10, 12 ani fete și
băieți.

Turneul D: open șah rapid
copii și juniori începători sub 8
ani – pot participa copiii
nelegitimați și copiii legitimați
cu CiV=1001. se premiază sep-
arat primele trei locuri, cupă și
medalie, la 6, 8 ani fete și băieți.
Competiția va lua startul
sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora
10:00, iar festivitatea de pre-
miere este programată în aceeași
zi de la ora 15:00. 

taxa de participare este
de 30 lei și se achită la înscriere.
Pentru o mai bună organizare,
persoanele care doresc să par-
ticipe sunt rugate să transmită
formularul de înscriere până cel

târziu joi, 15 noiembrie, ora
21:00, pe adressa de e-mail:
ciprimuntean@yahoo.com, sau
personal la Ciprian-sorin
muntean (0744.868.688),
Zoltan Pall (Cs unio satu mare,
0751.136.727). sportivii care nu
trimit formularul de înscriere nu
vor fi primiți în turneu!   Eveni-
mentul „românia-100 satu
mare” este organizat de Cs
Voința satu mare cu sprijinul
ministerului tineretului și
sportului prin Direcția
Județeană de sport și tineret
satu mare, respectiv Liceul teo-
retic german „Johann Ettinger”
satu mare.

florin mureşan

româNia-100 satu marE

Centenarul sărbătorit prin șah!
8 turneul va avea loc sâmbătă, 17 noiembrie, la Liceul teoretic german

românia-Lituania, în
Liga Naţiunilor, se va disputa
sâmbătă, de la 21:45, la Ploieşti.
tricolorii sperau să aibă parte de
o susţinere importantă, aşa cum
s-a întâmplat de fiecare dată când
au evoluat în provincie, dar, din
păcate, tribunele vor fi goale. Este
pentru a doua oară în câteva luni,
deoarece la fel s-a întâmplat şi cu
muntenegru.

ianis Hagi (20 de ani),
fiul fostului internaţional şi
selecţioner gheorghe Hagi, a
fost convocat în premieră la
echipa naţională de seniori de
selecţionerul Cosmin Contra
pentru partidele cu Lituania şi
muntenegru din Liga Naţiunilor.

alexandru Paşcanu
(Leicester City), Cicâldău, an-
drei ivan, răzvan marin, Nedel-
cearu, băluţă şi george Puşcaş

sunt alţi jucători eligibili pentru
u21 chemaţi de Contra la lot.
Din păcate, andrei ivan s-a acci-
dentat în meciul pe care l-a
susţinut cu echipa sa de club,
rapid Viena, şi rămâne de văzut
dacă va putea fi recuperat. Con-
form site-ului oficial al Federaţiei
române de Fotbal, din cei 25 de
jucători convocaţi, 16 evoluează
în străinătate şi 9 în Liga 1.

mirel rădoi ar fi vrut
să-l convoace şi pe Valerică
găman, de la al shabab, însă
fundaşul a solicitat o învoire pen-
tru că soţia lui urmează să nască.

Partida pe care tricolorii
antrenaţi de Cosmin Contra o
vor disputa sâmbătă, de la ora
21:45, pe stadionul ilie oană,
din Ploieşti, va fi penultima din
actuala campanie a Ligii
Naţiunilor. Din păcate pentru

noi, situaţia în care ne aflăm nu
este deloc optimistă. De unde ne
aşteptam să forţăm chiar
câştigarea grupei, acum
tremurăm inclusiv pentru poziţia
secundă.

Dacă nu câştigăm cu
Lituania, atunci jocul decisiv
pentru poziţia secundă îl vom
avea în deplasare, cu muntene-
gru, pe 20 noiembrie 2018, de la
21:45. adică împotriva echipei
pe care n-am bătut-o niciodată în
ultimele trei partide directe!

Şi chiar dacă sunt voci
care susţin că Liga Naţiunilor nu
are vreo miză şi pare mai mult o
pierdere de vreme, pentru româ-
nia este foarte importantă. În
funcţie de locul ocupat în grupă
vom fi repartizaţi în urna valorică
a tragerii la sorţii pentru prelim-
inariile Euro 2020. La care ar fi o
adevărată tragedie naţională dacă
nu ne calificăm, ţinând cont că 4
dintre meciuri vor fi organizate la
bucureşti.

Programul meciurilor care
mai sunt de disputat în grupa
României:
serbia-muntenegru, 17.11.2018,
ora 16:00
românia-Lituania, 17.11.2018,
21:45
m u n t e n e g r u - r o m â n i a ,
20.11.2018, 21:45

serbia-Lituania, 20.11.2018,
21:45
românia - Lituania se va disputa
cu porţile închise

România U19 a
debutat cu un egal în
preliminariile CE
Nationala sub 19 ani a romaniei a
ratat victoria in primul meci din
grupa de calificare la turneul final
european din 2019. tricolorii mici
au remizat cu bulgaria, scor 1-1,
fiind egalati in minutul 90+8 de un
super sut prins de bulgarul mitkov
de la mare distanta. romania de-
schisese scorul in minutul 15
printr-un penalty transformat de
mihaila, jucatorul Craiovei revenit
pe teren dupa socul trait in Liga 1
betano in meciul cu Poli iasi.
au evoluat pentru nationala ro-
maniei:
Cristea – a. rus, Ehmann (Leca,
40), manolache, s. Şerban – m.
Şerban, Chiriac (toma, 78) –
Petrila, sefer, mihăilă – stoica
(baicu, 56).
grecia a invins gibraltar, cu 4-0, in
cealalta partida a grupei. romania
va intalni grecia pe 17 noiembrie si
gibraltar trei zile mai tarziu.

Obiectivul anunţat
de Halep pentru
2019
Jucatoarea simona Halep a vorbit
pentru prima data dupa despartirea
de antrenorul Darren Cahill despre
obiectivul sau profesional in anul
care urmeaza. Fara sa se fi antrenat
in ultimele cinci saptamani, Halep
anticipeaza ca va avea parte de un
debut dificil de sezon in 2019. “am
incredere ca o sa fie un an bun, dar
se poate ca la inceput sa fie mai greu.
N-am avut meciuri in picioare in
acest final de an”, a spus Halep. De
asemenea, Halep pune sanatatea in
topul obiectivelor si spune ca si-ar
dori sa castige un nou turneu major.
“Pentru 2019 imi propun sa fiu
sanatoasa. Daca problema la spate se
va rezolva, voi avea posibilitatea sa
ma antrenez cum trebuie si o sa fie
bine”, considera Halep. simona
Halep a ratat participara la turneul
Campioanelor din cauza unei acci-
dentari la spate, iar dupa us open,
unde a fost eliminata in primul tur, a
mai disputat doar doua meciuri din-
tre care unul singur dus pana la capat.

Liga NațiuNiLor: româNia- LituaNia, sâmbătă ora 21.45-ProtV
Victorie sau adio primul loc...
8 tricolorii sunt obligați să câștige pentru a mai spera la câștigarea grupei
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OFERTE DE SERVICIU 

l Fusle Security angajeaza agenti
de securitate si dispeceri calificati
pentru obiectivul Mall Satu Mare.
Telefon 0758.093.282
l Firma Germana angajeaza zu-
grav, montator gipscarton si gresie
in Germania. 0721695209,
00491607836429
l Angajez excavatorist cu experi-
enta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-
riale constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

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

TERENURI

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

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Apartament 3 camere deco-
mandate Carpati 2. 0770889284
l Vand apartament 3 camere,
zona centrala in satu Mare, 86 mp,
etaj 4, caramida, geamuri termopan,
microcentrala, balcon si curte, pret
46.000 euro. Tel.0723.262.160 si
0770.260.819
l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814.
l Vand apartament 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. Tel.0762601487,
0762401486
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, Latime
1m, Inaltime 2m. Pret estimativ 890
lei.Tel.0744755791

VANZARI AUTO

l Vand Skoda Felicia, an 1996,
88.000 km, 2500 ron, negociabil.
Telefon 0744269119
l Vand Daewoo Matiz an 2004,
100.000 km, 2500 ron negociabil.
Telefon 0744.269.119
l Vand Opel Astra H, 2006, 101
cmc, 2400 Euro, Foieni.
0740935093

IMOBILIARE CAREI

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

CHIRII

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

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI DE
SECURITATE, AGENTI DE
INTERVENTIE SI DISPE-
CERI. TEL 0261 726 040 ;
0749194107 

SC Tomis constructor SRL
angajeaza manipulant marfa,
telefon 0741.499.762

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

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

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

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

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

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

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

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

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

Inchiriez
birou in zona
ultracentrala.

Telefon
0743.487.204

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

licitaţie publică următoarele bunuri:
Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si teren aferent (726 mp)
situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 384.419 lei (nu se achita
TVA). Casa este structurata astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, camara,
baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza
cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de
09.11.2018, ora 10:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 09.11.2018,
urmatoarea licitatie avand ca pret de pornire suma de mai sus, va avea loc in ziua de 23.11.2018, in
acelasi loc si la aceeasi ora.
Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita de 80 mp iar cea desfa-
surata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa 138,70 mp), depozit de tip P (suprafata construita
egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50 mp), teren intravilan (1772
mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare la pretul de 153.644,80 lei
si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri gospodaresti) la pretul de 3.188,97 lei. Licitatia
pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi
Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 09.11.2018, ora 11:00. In situatia in care
aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 09.11.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 16.11.2018, 23.11.2018 si 30.11.2018, la acelasi pret.
Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la pretul de 3.031 lei. Li-
citatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare,
str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 09.11.2018, ora 12:00. In situatia
in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 09.11.2018, licitatia va continua in acelasi loc
si la aceeasi ora in ziua de 16.11.2018, la acelasi pret.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin exerciţiul atribuţiilor sale
se dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a
pretului de vanzare si a chetuielilor notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trimite lichidatorului oferte in scris, documentele ne-
cesare pentru participarea la licitatie si dovada achitarii garantiei de participare de 10% din pretul
de strigare la email: redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128 cu cel putin 2 zile inainte de
data licitatiei. Informatii suplimentare: 0723.52.11.59 sau 0746.999.771.

INFORMARI

l Anunt privind intentia de elaobrare a planului urbanistic zonal, zona
de locuit pentru Case Unifamiliale Satu Mare, str.Stefan Stetiu.
Intiator:Olah Stefan Ioan, Capac Dorin Marius. Publicul este invitat sa
transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului
pana cel tarziu la data de 29.11.2018. Observatiile si propunerile referitoare
la intentia de elaborare a planului pot fi transmise prin:-scrisori depuse la
registratura autoritatii intre orele 9-15;-scrisori transmise prin posta pe
adresa primariei (cu data de trimitere in termenul limita indicat). Obser-
vatiile vor fi transmise catre Centrul de Informare pentru Cetateni pe adresa
Satu Mare, Piata 25 Octombrie nr.1 telefon 0261807555, email: consultare-
publica@primariasm.ro. Raspunsul la observatii va fi pus la dispozitia pub-
licului pana la data de 14.12.2018 prin:-afisare la sediul primariei;-publicare
pe pagina de internet a primariei la adresa www.satu-mare.ro. Etapele pre-
conizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:1.Etapa
elaborarii propunerilor estimat decembrie 2018;2. Elaborarea Raportului
consultarii publicului estimat ianuarie 2019.

Dragul nostru fiu
MIRCEA GOVOR

Îţi dorim ca anii ce-i împlineşti
astăzi să-ţi aducă bucurii, să ţi se
împlinească toate dorinţele, multă
sănătate şi fericire alături de cei
dragi. Te iubim mult.  
La Mulţi ani fericiţi!

Părinţii Vasile şi 
Elisabeta Govor

Dragă bunule MIRCEA 
Îţi dorim ca anii ce-i împlineşti
astăzi să-ţi aducă iubire, fericire,
sănătate, linişte, veselie în fiecare
zi, noroc şi tot ce-ţi doreşti. 
Te pupăm şi te iubim.
Mulţi ani fericiţi alături de noi!

Nepoţii Raul şi Rareş

Dragul nostru tată
MIRCEA GOVOR,

îţi dorim multă sănătate şi iu-
bire din partea celor dragi. Să ai
parte doar de bucurii şi clipe de
neuitat!!!

Te iubim!
La Mulţi Ani!

Fiul Răzvan cu soţia Mariana

Cu ocazia zilei tale de naştere,
dragul meu soţ

MIRCEA GOVOR
îţi doresc viaţă lungă lângă cei
dragi, tot binele din lume, îm-
plinirea tuturor dorinţelor,

multă bucurie şi fericire , un
călduros şi sincer

La Mulţi Ani!
Soţia Felicia 

La Mulți Ani, cu ocazia aniver-
sarii, multă sănătate și bucurie! Să
fii fericit.  Să ai parte de tot ce e
frumos în lumea asta!

Cuscra Leş Ana

Astăzi este zi de sărbătoare, este
ziua ta, dragul nostru frate

MIRCEA GOVOR
iar noi îţi dorim să ai parte în
viaţă numai de dragoste,
sănătate şi bucurii.

La Mulţi Ani!
Fraţii Mirel, Mărioara,

Marcela, Minodora şi
Mirela cu familiile
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea
acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 13.714 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în loca-
litatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afe-
rent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada
Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 170.488
lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.835.354 euro.
Proprietate imobiliară (SC Orientlux SRL) de tip:
clădiri, construcţii şi teren intravilan, situată în lo-
calitatea Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 84, judeţul
Satu Mare, ce constă in construcții, suprafata utila
de 4.116 mp (clădirea pavilion administrativ, clă-
direa anexă - sala cazanelor;  clădire depozitare –
prezentare; clădirea depozit; clădirea depozit ma-
teriale; platformă dalată), teren intravilan 14.262
mp, la prețul de 7.092.643 ron. Licitatiile se vor
ține în fiecare zi de vineri la ora 09.00, în Satu
Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10. Prima licitaţie
va avea loc la data de 23.11.2018 ora 09:00.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-
cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5:
aprox 1600 mp, la pretul de 312.557 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea loc
in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului din
Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, la ora 13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în
loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.
Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –
3.400 mp la pretul de vanzare de 68.400 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare
, str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la
3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI
SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda
f.n. nr. top. 120/1 la suma de 33.040 lei.
Teren 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 ANDANDINO LAND SRL
Diverse bunuri mobile, mese, scaune, casa de mar-
cat, chiller, ventiloconvector, la 11.619 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port. 

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

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

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

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

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

SC DOMUS IMPEX SRL
Diferite materiale de constructii la 210.647,74 lei
Dacia solenza 1.397 lei
Iveco eurocargo 16.293 lei. 

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 T5 FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T3 FaST- 5036 lei.

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

SC  Tehnicom SRL
Diferite echipamente, instalatii ,  utilaje  pentru in-
tretinerea si repararea aotovehiculelor,
birotica, autoturisme si autoutilitare, la cel mai bun
pret oferit.

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

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL
Echipamente tehnologice, masini unelte pentru
turnat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica.

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC SOTARA SRL
Costume, veste, sacouri, 930.96 lei.
Nasturi, stofa, captusala, 321.356 lei.                 

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 QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES
SRL
Diverse bunuri mobile rafturi, centrale telefonice,

server, electrostivuitor.

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. N. Balcescu, nr.10, Satu Mare, in
fiecare vineri, SC WEST CAR TRADE SRL ora
08:00, SC CAMYRAL IMPEX SRL 08:30, SC
ORIENTLUX SRL 09.00,  S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN BE-
VERAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC
C&V LOREMAR SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC CONSUL TRUCK
SRL 11:30, SC AG DUPLEX SRL 12:00, SC PA-
NATEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL
ora 13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora
14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE
SRL 15:00. Depunerea documentelor necesare
participării la licitatie si dovada depunerii
cauțiunii, se va face cel târziu până în ziua di-
naintea licitatiei, ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de administrator judiciar al debitoarei
Consul Truck Srl, numită prin Încheierea  nr.
449/F din data de 10.06.2015, pronunţată de Tri-
bunalul Satu Mare, Secţia a II- a Civilă, de Con-
tencios, Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
1212/83/2015,
Vinde prin licitaţie publică cu strigare, imobil situat
în Dorolț, nr. 233/D înscris în CF: 102064, top:
102064. Jud. Satu Mare, ce constă in teren intrav-
ilan, în suprafață de 2800 mp, și hală sevice, cu
suprafata de 405 mp la pretul de 262.000 lei. Lici-
tatiile se vor ține în fiecare zi de vineri la ora 11:30,
în Satu Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10.
Prima licitaţie va avea loc la data de 30.11.2018 ora
11:30, la sediul procesual ales al lichidatorului ju-
diciar din Satu Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10,
jud. Satu Mare.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de ad-
ministrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce con-
sta in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele
aferente la suma de 1.397.949 lei, loc. Carei, DN
19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia
va avea loc la sediul ales al administratorului judi-
ciar, str. N. Balcescu, nr.10, SATU MARE, in
fiecare zi de joi, ora 11:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de li-
chidator judiciar al debitoarei NORD STERN
BEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit prin
Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de
11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate
la vânzare prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică - in-
dustrial - comercială situată în loc. Livada , Livada
Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in construcții
15.946 mp, platform betonată 25.000 mp, teren
intravilan 73.211 mp, la prețul de 4.419.571 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.
N. Balcescu, nr.10. 
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC WEST CAR
TRADE SRL numit prin încheierea nr.
104/F/CC/2014 din data de 30.01.2014
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
în dosarul 235/83/2014, vinde prin licitaţie
publică cu strigare, Clădire showroom cu service
auto complet echipat, si teren aflate în Satu Mare,
str. Botizului, nr.167 , jud. Satu Mare, ce constă in
construcții 1.157 mp (showroom, birouri, service
auto), teren intravilan 5.200 mp, mijloace fixe,
piese de schimb, scule si dispositive verificatoare,
toate la prețul de 1.589.052 ron. Licitatiile se vor
ține în fiecare zi de vineri la ora 08.00, în Satu
Mare, str. N. Balcescu, nr.10. Prima licitaţie va avea
loc la data de 10.08.2018 ora 08:00

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot
adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al aces-
tuia  din str. Nicolae Balcescu, nr.10,  Satu Mare,
sau la nr. de telefon 0749212108, sau email of-
fice@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108
URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL cu sediul în Satu Mare, str. George Călinescu

nr.66, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF 36267450, în calitate de lichida-
tor judiciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos.
Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
Stoc de marfă – 8.141,26 lei

În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 18.283,32 lei 
Set mobilier birou – 677,97 lei 
Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole

electrice,jucării,etc. – 369.967,5 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

SC NOVALINE MODA SRL, CUI 30312527
a) Stoc de marfă ( costume , țesături, etc.) – 3.825,9 lei. Se vând
în bloc sau individual.  

În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

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

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

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

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

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204
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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, pro-
prietatea 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, pro-
prietatea 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, propri-
etatea 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 extravilan,
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 ex-
travilan - 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 ex-
travilan - categoria de folosință arabil.–15.006 euro

Alte imobile:
o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), situat
în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud. Harghita,
având aria construită de 1.209 mp și suprafața utilă totală
de 4.132,99 mp și depozit, având ac. 75 mp + teren in-
travilan 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 social,
atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, depozit ma-
terial lemnos, depozit produse finite, vestiar, grup social,
atelier finisaje, hală montaj, sală de mașini, atelier deb-
itare, copr administrativ  în suprafață utilă de 3.268,80
mp + teren intravilan în suprafață de 9.007 mp, situat
în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare -
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 ( extratab-
ular ) + 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 depozitare,
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, con-
structie cu destinatie administrativa, productiva si de-
pozitare P+E, SU 144mp + teren extravilan 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 serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
o Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50 mp,
șopron depozit în suprafață de 220 mp, baracă închisă
în suprafață de 14 mp, înscrise în CF 100634 Gherta
Mica, având nr. 3658/5 C1 + bunuri mobile – 30.695
euro (Terenul în suprafață de 3.193 mp pe care este am-
plasat imobilul este proprietatea persoanei fizice Ștrango
Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
o Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150 mp,
loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 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, pro-
prietatea 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 pro-
prietar, 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, comuna Căuaș,
jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 125 mp și suprafața utilă Su =104 mp,
clădirea este edificată pe un teren de 1.115 mp, care
aparține aceluiași proprietar, proprietatea teren și clădire
este întăbulată în extrasul de carte funciară 256 Ady
Endre nr. cad. 217 - 8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare. – 10.412 euro
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 pro-
prietar, proprietatea este întăbulată în extrasul de cartea
funciară 11 Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna
Căuaș, jud. Satu Mare. – 10.403 euro
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea Tra-
ian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp -  553,52
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str. Vic-
toriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp - 740
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str. Vic-
toriei, 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. Lucian
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 suporte
obligațiile care îi revin din acest punct de vedere.
Auto:
o Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg,
putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina, rulaj
estimate 1.200.000 km – 4.371 euro + TVA
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg
– 1.300 euro + TVA
o Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN,
model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007, motor
tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică 10.518 cmc,
putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de 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, capaci-

tatea 3 mc – 12.991 euro + TVA – propietatea Termo
Construct SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii, diverse
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 Salubrizare
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 mi-
jloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă ) pro-
prietatea Zidul Chinezesc SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Luciana
Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) propri-
etat 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 ) proprietatea
Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Sebas-
tian 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 platforma,
flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Eurobo-
vis SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane, auto,
utilaje de constructii, obiecte de inventar ) proprietatea
Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de am-
balat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti Panif SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) pro-
prietatea George GS SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc de
marfă format din material de construcții ) proprietatea
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 ) proprietatea
Panif Sebini SRL
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Danciu
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 ) proprietatea
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,  înregistrată
în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine
RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro,
web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  jude-
ţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa

Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:  
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,
1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),
13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
• SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă în
valoare de 691,00 lei.
• SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă,
cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele transmisie Re-
nault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en
faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multi-
lama 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 reorganisa-
tion, 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 16.11.2018, 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 16.11.2018, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar

din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
• Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la
Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret
57.000 euro .
• SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL,societate în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter, ap.1, co-
muna Florești, județul Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 16.11.2018, ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

• SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp+
construcție aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, îmrepună cu utilajul și
echipamente cu montaj ( centrală termică, combustibil biomasă, cu montaj sistem complex de
irigare.) Preț 2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI
R155DT preț 53.147,2 lei , încărcător frontal preț 19.253,8 lei , mașină bilonat preț 18.828,8
lei, freză rotativă FREZĂ F2140 preț 11.484,2 lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 8.172,8
lei, autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 47.990,0 lei, instalație pro-
cesare preț 46.946,6 lei prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 16.11.2018, 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 fa-
voarea 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 adminis-
tratorul 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)
Berbecii vor avea parte, astăzi, de
multă distracţie. Vă veţi simţi relaxaţi
şi veţi fi înconjuraţi de oameni dragi
alături de care veţi petrece momente
unice.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii vor primi, astăzi, un cadou
foarte interesant. Este posibil să primiţi
acest cadou din partea unor parteneri
drept răsplată pentru munca depusă în
cadrul unui proiect sau aţi putea primi
cadoul din partea persoanei iubite.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii vor fi foarte emotivi astăzi.
Veţi primi o veste foarte importantă
pe care o aşteptaţi de mult timp. Staţi
liniştiţi pentru că astrele vă
favorizează.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii sunt un pic cam duri, astăzi.
Nimănui nu-i place să recunoască
atunci când greșesc. Astăzi, realizezi
că greutăţile te fac mai puternic.

LEU (23 iulie – 22 august)
Astăzi, Leii s-ar putea afla în mijlocul
unor schimbări. Lucrurile se pot
modifica în mod neașteptat și vă pot
pune în dificultate pentru o vreme. 

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele vor întâmpina dificultăţi
astăzi. Vor fi unele de scurtă durată,
dar vor avea consecinţe negative
pentru tine. Nu te lăsa descurajat și
deznădăjduit.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanţele vor întâmpina ceva
probleme la muncă, unde le va fi greu
să se concentreze. Entuziasmul scăzut
ar putea avea legătură cu un conflict
sau nişte gânduri din trecut.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii sunt inspiraţi să facă o
schimbare de look îndrăzneaţă, care
va avea imediat un impact pozitiv
asupra stimei de sine. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii au nevoie de o zi în care
să se concentreze pe obiectivele
personale. Sunt aşteptate schimbări
mari, chit că vorbim de locul de
muncă sau relaţia de cuplu.

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)
Vărsătorii, deşi timizi, au ocazia să
realizeze ceva important şi complicat
în această zi. Nu vă aruncaţi asupra
unor proiecte complet noi, ci
încercaţi să duceţi la bun sfârşit acele
sarcini pe care le-aţi abandonat.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii îşi vor petrece timpul
gândindu-se la un anumit
eveniment cu efect grandios. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Istoria
Petroului ep3
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata populara 
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 co-

tidian
22.00 – Oameni si Fapte
(R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Film doc . Holly-
wood ep 7,8
03:00 – Incursiune in co-
tidian
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 22:30
Greu de ucis  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
Chefi la cuțite  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 putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine
(R) 11:30 AP Petale de
singurătate (R) 12:30 Teleshop-
ping 13:00 AP Pretul dragostei
(R) 15:00  P Îngeri păzitori 16:00
AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-
siune și putere 18:00 AP Totul
pentru tine 19:00 AP Petale de
ingurătate 20:00 AP Pretul
dragostei 22:00  P Inimă de frate
23:00 12 Moștenirea 00:00 AP
Pasiune și  utere (R) 01:00 AP
Pretul dragostei (R) 02:45 12
Moștenirea (R) 03:30 AP Totul
pentru tine (R) 04:15 AP
Petale de singurătate (R) 05:00
Ce se întâmplă doctore ? 05:30
AP Inimă de frate (R)  06:30
AP Îngeri păzitori (R)

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

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

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

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta in
sport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00
Ora exacta in sport (R) 14:00 Ora
exacta in sport (R) 16:00 AP Fa-
milia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa League (PREMIERA)
21:00 Stiri Sport.ro 21:15 AP
Local Kombat Finala, Raul 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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Mare nebunie de la o
vreme încoace și cu Vinerea Nea-
gră asta, a cumpărăturilor... Săt-
măreanul, în rând cu tot
românul, abia așteaptă să se des-
chidă seria superofertelor că și
sare pe chilipiruri... De la raft ori
din online, redus să fie produ-
sul...Ce contează că mai avem
vreo două, la fel , pe acasă...

Un sfat... nu dați nă-
vală... se deschid unele magazine
cu noaptea-n cap... de pe la șase-
șapte...

Și dacă tot e Black Fri-
day... hai să ne și distrăm nițel la
bursă pe seama celor mai bune
glume scoase de internauți pe
seama promoțiilor.

Black Friday nu vine
doar cu oferte și reduceri, ci
reprezintă și un prilej de glume
din partea internauților.
- “De ce se numesc în România
‘Black Friday’ zilele cu reduceri?
Pentru că mor cel puțin 3-4 clienți
la coadă”;
- “Reduceri masive la benzinării
de Black Friday: benzina și moto-
rina se vor scumpi cu doar 10 bani
pe litru!”;
- “Consiliul de Administrație al
Hoților de Buzunare anunță cu
regret că membrii ei nu-și permit
să facă nicio reducere”.

- “Biserica a promis că de la anul
o să participe la Black Friday cu
niște moaște care iartă păcate cu
25-40% mai grele sau iartă două
păcate la o singură coadă”.
-În caz că nu iese nimic de Black
Friday, corporatiștii măcar se
bucură că e vineri. 
-Mulți români cred că Black Fri-
day este ziua în care se
sărbătorește munca la negru. 

- E Black Friday și la bugetari.
Își vor reduce programul de lucru
cu până la 70%. 

- Mai multe clinici de chirurgie
estetică au intrat în program
Black Friday, dar nu oferă redu-
ceri, ci măriri.

Week-end plăcut și
oferte de oferte s-aveți!

ATENȚIE, ȘOFERI!

Din 2019, România va avea
radare fixe 
8 Pe DN 1 vor fi  74 de camere, din care una în județul Satu Mare

Din 2019, românia va
avea radare fixe. lista
amplasării şi locul

unde vor fi amplasate pe Dn 1
cele 74 de camere.

Poliția Rutieră a semnat
un protocol cu CNAIR și va
folosi camerele de supraveghere
cu rol de radare fixe din 2019.
Sistemul funcționează cu
ajutorul unor senzori montați în
asfalt.

Astfel, un șofer care
rulează cu o viteză mai mare
decât cea maximă admisă va fi
prins de radarul fix atunci când
roțile din față ale autoturismului
ajung la senzorul din asfalt, scrie
diacaf.com. În continuare, sis-
temul va calcula timpul parcurs
până la următorul senzor, care
este situat la 2,5 metri distanță

de primul.
Radarele fixe din

România vor opera începând cu
anul 2019.

Lista celor 74 de
camere amplasate în țară,

localitățile și drumurile publice
pe care acestea au fost amplasate
o puteți consulta pe site-ul
nostru.  Una dintre acestea o
vom avea la Decebal, în județul
Satu Mare.

Hai la Black Friday!

Florin Dura

Birou executor judecătoresc angajează
secretară. CV-urile se depun la sediul

biroului in Satu Mare  str. Horea nr. 8 ap.
4, in perioada 12 - 16 noiembrie 2018.

Interviul va avea loc in data de 19 noiem-
brie 2018. Informaţii la telefon 0744-

507019 sau 0261-712547.

Doi pompieri sătmăreni
au fost declarați eroi naționali și au
fost felicitați public de către
ministrul de Interne, Carmen
Dan.

Unul dintre pompierii
eroi este plutonierul major
Olimpiu Moș, care a salvat viața
unei sătmărence dintr-un
apartament cuprins de flăcări.

“Pentru plutonier major
OLIMPIU MOȘ umanitatea este
cea mai importantă calitate a unei
persoane, iar această convingere îl
face să lupte cu toate resursele
pentru fiecare viață salvată. Deși se
afla în timpul său liber, colegul
nostru a pătruns într-un aparta-
ment incendiat, pentru salvarea
unei femei a cărei locuință a fost
cuprinsă de flăcări. Fără echipa-
mentul de protecție din dotare,
doar cu hainele pe post de “scut”,
până la sosirea colegilor săi, plu-
tonier maj. Moș a reușit să scoată
femeia din apartamentul mistuit
de flăcări și fum. Spiritul civic și
curajul subofițerului au fost re-
marcate și de către ministrul afac-
erilor interne, Carmen Dan, care

l-a felicitat pe colegul nostru pen-
tru devotamentul său manifestat
față de semeni,” se arată într-o in-
formare a IGSU.

De asemenea, plutonierul
major Czier Tiberiu a fost felicitat
pentru faptul că a salvat viața unei
femei care a căzut de pe bicicletă
după ce a fost lovită de o mașină.

“Plutonierul major
CZIER TIBERIU din cadrul
Detașamentului de Pompieri Satu
Mare se afla în timpul liber atunci
când a observat o femeie căzută de
pe bicicletă, după ce fusese

acroșată de un autoturism. Mânat
de dorința de a ajuta, colegul nos-
tru a intervenit rapid și cu eforturi
susținute a reușit să o liniștească pe
femeia vizibil speriată. Ulterior, i-
a acordat primul ajutor, până la
sosirea echipajelor medicale. Mai
mult, colegul nostru a delimitat
locul producerii incidentului, pen-
tru eliminarea riscului producerii
altor accidente în zonă. Situația a
fost sub control. Un adevărat înger
păzitor care, o dată ajuns acasă, nu
renunță la uniforma de salvator,”
mai spune IGSU.

ATENȚIE. Aveți grijă cât de mult apăsați pedala de accelerație

Doi pompieri sătmăreni, eroi naționali,
felicitați de ministrul de Interne
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