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Kereskenyi, despre Alianțele
Vestului și Nordului: “Suntem
interesați de ambele proiecte!”

cotidianul sătmărenilor
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Rata mortalității
infantile, foarte

ridicată 
la Satu Mare
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DăNcILă, DIScURS îN PARLAMENt DESPRE PRIoRItăţILE
PREşEDINţIEI coNSILIULUI UE: 

Nu mai e loc de orgolii, interese 
sau confruntări politice

Patru din patru pentru 
Maikel Lopez
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IoANA BRAN : 
“Am încredere că România va

face față cu succes acestei misiuni
de o responsabilitate uriașă” 
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UE va aloca în 2019 fonduri pentru
fermierii afectaţi de pesta porcină
africană şi gripa aviară
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Plenul Parlamentului
European a votat, miercuri,
bugetul Uniunii Europene
pentru anul 2019, care conţine
şi alocarea a 28 de milioane de
euro pentru fermierii afectaţi
de pesta porcină africană şi
gripa aviară din România şi din
celelalte state membre ale UE.

”Plenul Parlamentului
European a votat, astăzi (mier-
curi - n.r.), bugetul Uniunii Eu-
ropene pentru anul 2019.
Bugetul cuprinde şi solicitarea
deputatului european Siegfried
Mureşan (PPE / PNL) de a

aloca 28 de milioane de euro
pentru fermierii afectaţi de
pesta porcină africană (PPA) şi
gripa aviară”, se arată într-un co-
municat de presă al europarla-
mentarului Siegfried Mureşan.

Potrivit sursei citate,
cele 28 de milioane de euro vor
fi alocate către Fondul Euro-
pean de Garantare Agricolă
(FEGA) pentru măsurile speci-
fice destinate fermierilor
afectaţi de pesta porcină
africană şi gripa aviară din
România şi din celelalte state
membre ale UE.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Joi, 13 decembrie 2018
ziua 347 a anului

Soarele răsare la 8 și 06 minute,
apune la 16 și 33  minute.

1 8 6 3 - G u v e r n u l
Kogălniceanu votează legea
secularizării averilor
mânăstirești, deziderat al
Revoluției de la 1848.

Esenţa ispitei este chemarea de
a trăi independent de Dum-
nezeu. 

(neil Anderson)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - † Sf. Ier. Dosoftei,
mitropolitul Moldovei; † Sf.
M. Mc. Evstratie, Auxenţie,
Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf.
Mc. Lucia fecioara (Dezlegare
la peşte).
Greco- catolic - Ss. Eustrațiu,
Axente, Eugen, Mardarie și
Orest, martiri și Lucia, fecioară,
martiră.
Romano - catolic - Sf. Lucia,
fecioară, martiră; Sf. Otilia,
călugăriță.
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Cartea a fost tipărită în
1991 la Editura “Vatra
Românească” din Cluj- Napoca.
Este o ediţie completă îngrijită
de Edith Lehner şi Ion Pătroiu.
Este cea mai importantă lucrare
care i-a  schimbat destinul auto-
rului. Un american, Milton G.
Lehrer, născut la 28 mai 1906 în
Brooklin - New York, instruit la
Paris, unde şi-a obţinut diploma
de specialist în dreptul
internaţional, îmbrăţişând ca-
riera de ziarist, ajunge să fie tri-
mis, în 1939, să facă o anchetă
asupra situaţiei minorităţilor din
România. Cu prilejul sărbătoririi
apariţiei cărţii, la 30 ianuarie
1945, Milton G. Lehrer descria
astfel împrejurările în care a cu-
noscut realităţile din Ardeal:
“Născut  pe teritoriul Statelor

Unite ale Americii, ţara în care
libertatea înfloreşte în mediul ei
cel mai propice, crescut în lu-
mina spiritualităţii franceze, atât
de impregnată de înaltele co-
mandamente ale Dreptăţii şi
Libertăţii, destinul mi-a purtat
paşii spre pământul României
unde mă aflam şi în clipele tra-
gice în care România pierdea Ar-
dealul şi Ardealul pierdea
libertatea. Nu am cunoscut Ar-
dealul până în  preajma marii ca-
tastrofe dezlănţuită de
imperialismul teuton şi de
ambiţia de mărire nemăsurată a
dementului de la Berchtesgaden.
Primul meu contact cu Transil-
vania datează din vara anului
1939, când am fost însărcinat de 
“La Tribune des Nations” să în-
treprind la faţa locului o anchetă
cu privire la soarta minorităţilor
din Ardeal. Am putut constata şi
cunoaşte pământul şi poporul
acestei minunate provincii
româneşti, împletită din
suferinţă şi speranţă, din nădejde
şi credinţă. Oamenii şi-au de-
schis larg sufletul lor călit în lup-
tele de veacuri, suflet oţelit, dar
loial, dârz, cinstit şi franc. Am re-
ferat la Paris : “Minorităţile
trăiesc în Transilvania ca într-un
adevărat Eden, fiind de multe ori
invidiate de însăşi naţia
majoritară. Am credinţa că
scriind astfel am slujit Adevărul”.
Rezultatele le-a publicat într-o
serie de articole în “La Tribune
de Nations”. Mai târziu s-a refu-

giat în România,  nescăpând de
prigonirile naziste. A lucrat şi
cartea a apărut în momentul
când se dădeau ultimele bătălii
pentru  eliberarea Ardealului. La
finele lui ianuarie 1945 cartea a
fost omagiată de marile
personalităţi la Athenee Palace -
de miniştri, reprezentanţi ai  pre-
sei străine, preşedinţi de asociaţii,
de sindicate, preoţi, ziarişti etc.

Sigur, autorul, prigonit,
hărţuit, a murit la 21 decembrie
1969 şi a fost înmormântat la
Bucureşti, în pământul româ-
nesc, pe care l-a iubit şi apărat ca
nici un alt american.

Cartea are 580 de pa-
gini şi este grupată în 5 părţi:
1. Ce este Transilvania? (cu uni-
tatea pământului locuit de ro-
mâni; Poporul daco-get).
2. Transilvania, legământul ro-
mânismului (Dacii-romanii-ro-
mânii; Problema continuităţii
daco - romane - Popoarele nu
fug).
3. Transilvania după năvălirea
ungurilor (Deznaţionalizarea ro-
mânilor: prin religie, şcoală,
administraţie; Sarea ţărănimii ro-
mâne; Libertatea, dar nu pentru
români; Regimul absolutist; Ma-
ghiarizarea prin violenţă;
Declaraţia lui Wilson - 1 dec.
1918 - Proclamaţia de la Alba
Iulia). 
4. Ungaria de la Trianon ( De cât
spaţiu au nevoie ungurii?; Revi-
zionism cu orice preţ); Injustiţia
de la Trianon - Documente privi-

toare la românii din Panonia şi
din vestul Ardealului; Funda-
mentul “viu” al Unirii - Ofensiva
propagandei maghiare - Ungurii
denaturează adevărul; Oportuni-
smul metodelor; Modestia
românească; Roma şi românii.
5. Regimul minorităţilor sub un-
guri şi sub români (Maghiariza-
rea numirilor toponimice, a
numelor de persoane; Superiori-
tatea culturii maghiare; Regimul
presei minoritare sub unguri şi
sub români; O nedreptate care
continuă... Teroare - dărâmători
de biserici).

Cartea este realizată pe
baza documentelor, a istoriei
adevărate folosită de autor, un
evreu american, ce spune în Cu-
vânt înainte : “Dictatele impuse
de dictatori au avut dintotdeauna
soarta făuritorilor lor. Nimic nu
se poate clădi într-adevăr pe
violenţă, după cum nimic nu se
poate clădi pe nisip: nici dicta-
turi şi nici dictate.”

Cartea aceasta este tra-
ducerea în limba română a ulti-
melor două părţi din lucrare.
Prin carte s-a arătat opiniei pu-
blice din Occident aspectul real
al aşa-numitului arbitraj de la
Viena, act arbitrar, inechitabil şi
apolitic, impus cu violenţă de cei
doi comparşi, Ducele şi Fuhre-
rul, care au crezut că Europa cul-
turii milenare a căzut atât de jos,
încât destinele ei pot fi scrise de
doi aventurieri, erijaţi în
conducători.

tEODOR cURPAş

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

LA IzVOR  DE cânt   
şI  DOR

Pentru marea familie
a telespectatorilor şi nu
numai, Nord Vest TV
împreună cu Marius Chiş  vă
oferă un buchet de cântece
interpretate de îndrăgiţii co-

laboratori ai emisiunii “La
izvor de cânt şi dor”. Vom fi
împreună în această seară în-
cepând cu ora 20.45 la Nord
Vest TV, alături de invitaţii
noştri. Realizator: Marius
Chiş. Vizionare plăcută!

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

O carte-document: “Ardealul - pământ românesc”
(Problema Ardealului văzută de un american - Milton G. Lehrer)
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Cum era împărțit confesional Sătmarul la
sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea

Este cunoscut faptul că
ortodocşii şi greco-
catolicii sunt, în general,

români şi, într-un procent mai
mic, ruteni, calvinii, luteranii şi
unitarienii sunt maghiari, iar
romano-catolici sunt germanii
(şvabii) şi, într-un număr mai
redus, maghiarii. Izraeliţii
reprezintă populaţia evreiască
ce a locuit pe teritoriul
Sătmarului, la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea şi începutul sec-
olului al XX-lea.

Structura confesională a
comitatului confirmă faptul că
românii reprezintă populaţia
majoritară. Cea mai mare pon-
dere a avut-o confesiunea greco-
catolică, îmbrăţişată, aproape în
majoritate, de populaţia
românească. Urmează, apoi, con-
fesiunile calvină, romano-
catolică şi luterană, îmbrăţişate
de populaţia maghiară şi
germană. Se remarcă totuşi o
creştere spectaculoasă a
populaţiei de religie izraelită,
adică a evreilor, care, după 1867,

nu sunt înregistraţi ca o
naţionalitate distinctă.
Fenomenul trebuie pus în
legătură cu faptul că cea mai
mare parte a lor şi-a declarat o
altă etnie, în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
Datele adunate de autorităţile
maghiare, în cadrul
recensămintelor organizate în
timpul monarhiei dualiste, relevă
faptul că, pe teritoriul comitatu-
lui Satu Mare, predomină greco-
catolicii, urmaţi de calvini,
romano-catolici şi izraeliţi. Con-
fesiunile evanghelică şi ortodoxă
au un număr mai restrâns de
credincioşi, însă cel mai mic
număr de adepţi îl are religia
unitariană, presupunându-se că
credincioşii acesteia nu îşi au
originea în regiunea sătmăreană,
ci sunt veniţi din alte zone.

Pentru anul 1890, în
comitatul Satu Mare, greco-
catolicii deţineau procentul
(44,5%) cel mai mare în ceea ce
priveşte numărul de locuitori.
Urmau apoi credincioşii calvini
(31.8%) şi cei romano-catolici
(16.4%). În ceea ce priveşte
oraşul Satu Mare, acesta era

locuit în cea mai mare parte de
credincioşi calvini (46,5%) şi
apoi de cei romano-catolici
(19,0%). Un alt aspect interesant
este procentul destul de mare al
izraeliţilor (16.5%). Aceştia sunt
reprezentaţi de evreii care
locuiau în oraş şi care, din punct
de vedere etnic, au fost încadraţi
de către autorităţi, sau chiar de ei
înşişi, în rândul populaţiei
maghiare a oraşului. Conform
datelor din recensămintele de la
1900 şi 1910, creşte tot mai mult
procentul credincioşilor greco-
catolici care locuiesc în oraşul
Satu Mare. Această informaţie,
coroborată cu datele privind
etnia celor care locuiau în oraş,
demonstrează faptul că oraşul în-
cepe să îşi deschidă tot mai mult
porţile populaţiei româneşti.Ma-
joritari rămân însă credincioşii
calvini, adică maghiarii. După o
scădere spectaculoasă
înregistrată în 1900 (doar 4.3%),
izraeliţii îşi sporesc numărul,
ajungând, în 1910, la un procent
de 20.6%.

Diminuarea numărului
de evrei din jurul anului 1900
poate fi explicată şi prin faptul că
aceştia şi-au declarat o altă etnie.
Ar mai trebui precizat faptul că,
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, pe
teritoriul comitatului Satu Mare
a existat un număr foarte mic de
credincioşi ortodocşi, procentul
lor fiind mai mic de 1%. În
aceeaşi situaţie sunt şi
credincioşii evanghelici, dar şi cei
unitarieni.
Sursa: Structura confesională a
comitatului Satu Mare (The
structure of religions from Satu
Mare county during the end of
the XIXth century Abstract) –
Paula Virag.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 13.12. 2018 între
orele 10:30 - 13:30  la Cabinet
Dr. Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR ORTO-

PEDIE-TRAUMATO-
LOGIE, 

doctor in medicina, competenta
in chirurgie artroscopica, 
membru fondator al US
Alumni International Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999;  0732116826;
0722588041
_____________________
În data de 21.12.2018 la ora
9:30  la Cabinet Dr. Coica, va
consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837

0261/766.390, 0261/779.999
_____________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
_____________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4,
va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul
de Trimitere de la medicul de
familie!
Programări: 0740.839.818
_____________________

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

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIE
Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
_____________________
În fiecare 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
_____________________
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STATISTICĂ CRUNTĂ

Rata mortalității infantile,
foarte ridicată la Satu Mare
8opt din o mie de nou-născuți mor la naștere, o rată peste cea a județelor din Nord-Vest

Din nefericire, județul Satu
Mare are o rată foarte
ridicată în ceea ce privește

mortalitatea infantilă. Potrivit
Organizației Salvați Copiii
România, în județul Satu Mare
rata mortalității infantile este de
7,8 la mie, peste media județelor
din Nord-Vestul țării. Organizația
Salvați Copiii România a donat,
pentru spitalele din zonă, 24 de
echipamente medicale, în valoare
de 192.000 de euro.

10% dintre copii,
născuți prematur

În România, aproape 1 din
10 copii se naşte prematur şi are
nevoie de asistență medicală adecvată
încă din primul minut de viață,
pentru a supraviețui și pentru a
recupera decalajul, astfel încât să facă
față mediului extern. Datele arată că
90% dintre copiii prematuri sau
extrem prematuri (sub 32 de
săptămâni) supraviețuiesc în țările
dezvoltate, iar în regiunile slab
dezvoltate 90% dintre acești copii
mor (Raport WHo Born too soon).

Numai din fondurile
colectate între 2012 și 2017 din
direcționarea a 20% din impozitul
pe profit, organizația Salvați Copiii
România a dotat maternitățile din
România cu aparatură medicală
necesară salvării copiilor născuți
prematur, în valoare totală de
1.679.504 de euro.  Trebuie
menționat faptul că această
cheltuială este deductibilă, costurile
pentru companii fiind zero. Suma
direcționată nu poate fi mai mare
de cinci la mie din cifra de afaceri și
nu poate depăși 20% din impozitul
pe profitul datorat statului, iar
plățile trebuie făcute până la 31 de-
cembrie 2018.

Mortalitate infantilă,
Sătmarul: 7,8 la mie

În Regiunea Nord-Vest,

rata medie a mortalității infantile a
fost în 2017 de 7,1 la mie. Defalcat
pe județe, în Bihor rata mortalității
a fost de 6 la mie, în Bistrița-
Năsăud de 8,8 la mie, în Cluj de
4,8 la mie, iar în Satu Mare de 7,8
la mie (date aflate în lucru la INS,
decembrie 2018). 

Numai în această
regiune, organizația Salvați
Copiii România a donat 24 de
echipamente medicale, imperios
necesare supravieţuirii nou-
născuţilor din secțiile de neona-
tologie din localităţile: oradea,
Cluj-Napoca, Baia Mare, Zalău,
Satu Mare și Bistrița. În total,
investiția s-a ridicat la suma de
192.000 de euro.

Principala cauză a
mortalității infantile este prema-
turitatea, care înregistrează o
creștere semnificativă în aproape
toate țările lumii. Copiii prema-
turi au mari șanse de supraviețuire,
dacă maternitatea în care se nasc
are la dispoziție aparatură
medicală adecvată unei intervenții

rapide.  
În ultimii șapte ani,

Salvați Copiii România a investit
aproape 4 milioane de euro în
dotarea a 88 de maternități și secții
de nou-născuți din 41 de județe
ale țării cu aproximativ 515
echipamente medicale, care au
ajutat la supraviețuirea a peste
42.000 de prematuri. 

Companiile se pot
implica pentru a
salva vieți

Gabriela Alexandrescu,
Președinte Executiv Salvați Copiii
România, subliniază importanța
ca toate companiile să își asume
rolul social și să investească în
cauzele sociale: „Lucrăm în-
deaproape cu medicii, pentru ca
efortul nostru să acopere
vulnerabilitățile reale ale
maternităților. E nevoie de
investiție consistentă, de respons-
abilitate socială, pentru că de sis-

temul medical depindem cu toții.
De aceea este atât de important
acest mecanism de direcționare a
20% din impozitul pe profit, pen-
tru că înseamnă implicare și efort
conjugat.”

Companiile se pot im-
plica în dotarea maternităților,
prin sponsorizarea organizației
Salvați Copiii, potrivit Codului
Fiscal, astfel: 
- Societățile Comerciale plătitoare
de impozit pe profit vor scădea
sumele aferente din impozitul pe
profitul datorat, la nivelul valorii
minime dintre următoarele: 0,5%
din cifra de afaceri și 20% din im-
pozitul pe profit datorat. 
- Microîntreprinderile vor scădea
sumele aferente din impozitul pe
venit datorat, până la nivelul val-
orii reprezentând 20% din impoz-
itul pe venit datorat trimestrial.
Contractul de sponsorizare se
poate descărca de pe site-ul Salvați
Copiii: https://www.salvati-
copiii.ro/directioneaza-20-din-
impozitul-pe-profit.

APEL. Orice copil născut merită o șansă la viață

FLoRIN DURA

Aplicaţia Satu Mare City
a fost premiată luni seara la Gala
Smart City Industry Awards care a
avut loc la Bucureşti în organizarea
Asociației Române pentru Smart
City și Mobilitate. Juriul a fost
alcătuit din experți smart city și
reprezentanți ai mediului universi-
tar, iar la ceremonie din partea juri-
ului au participat: Prof. dr.ing.
Florin Nemțanu – Universitatea
Politehnica din București, Facul-
tatea Transporturi și Expert Mobil-
itate ARSCM,  Prof. dr. Ciprian
Alexandru Caragea – Universitatea
Ecologică din București și Expert
Big Data ARSCM și președintele
juriului, Sarolta Besenyei, Expert

Comisia Europeană,
Vicepreședinte ARSCM.

Competiția Smart City
Industry Awards 2018 a introdus o
componentă extrem de importantă
ce a implicat alături de criteriile de
jurizare menționate anterior și
monitorizarea activității pe întreg
parcursul anului 2018. La această
categorie au fost nominalizate di-
verse municipalități și companii.

Au fost acordate în urma
jurizării proiectelor înscrise în
competiție premii pentru categori-
ile:  

Smart Living – Primăria
Municipiului Sibiu, pentru proiec-
tul: Sibiu, orașul în care calitatea

vieții primează, Smart Citizen –
Primăria Municipiului Satu Mare și
companiei Smart Technology Al-
liance, pentru proiectul: Smart
CityApp, Smart Government –
Primăria Municipiului Alba Iulia,
pentru proiectul: Comunicare cu
cetățenii prin bluetooth și beaconi
(cu aplicația E-ALBAIULIA),
Smart Economy  – Primăria Mu-
nicipiului Iași, pentru proiectul:
Dezvoltare sustenabilă pe toate ver-
ticalele smart city, Smart Environ-
ment –  Iridex Group, pentru
proiectul: Iridex SMART pentru
clădiri inteligente, Smart Mobility,
parking solutions – Sky Park Sys-
tems, pentru proiectul: Parking au-

tomatizat, Smart Mobility, e-ticket-
ing solutions – Telelink România,
pentru proiectul: Craiova Smart
Transportation, Smart Mobility,
safe mobility – EyeSafe, pentru
proiectul: Eye Safe, mobility plat-
form și Smart Mobility, Industrial
Software, pentru proiectul: Smart
city Parking – Sistem inteligent
pentru managementul parcărilor
urbane.

Aplicaţia Satu Mare City – premiată la Gala Smart City Industry
Awards

Record de pasageri
pe Aeroportul 
Satu Mare

Luna noiembrie a
acestui an marchează un record
de pasageri la Aeroportul Satu
Mare: 7661. Pe ruta internă
regulată, cu cele două
conexiuni zilnice spre capitală
în zilele de luni și până vineri,
totalul pasagerilor a fost de
3480, iar pe ruta externă,
Londra, cu cele 3 frecvențe
săptămânale, în zilele de marți,
joi și sîmbătă, au călătorit 4150
pasageri. În acest an, de la
Aeroportul din Satu Mare au
călătorit 34.267 pasageri și au
sosit 33.032, ceea ce înseamnă
un total de 67.299 pasageri. În
total, traficul de pasageri a
crescut cu 31,54% față de
noiembrie 2017. În perioada
ianuarie-noiembrie 2018, față
de aceeași perioadă a anului
2017, creșterea traficului se
ridică la 19.28%.

Salon de modă,
inaugurat la 
Satu Mare

Un salon de modă va
fi inaugurat vineri la Satu
Mare. Este vorba despre
salonul “CM - creation de
mode” , pe strada Vasile
Lucaciu, nr.13, etaj 1,
apartament 1. Cu ocazia
inaugurării salonului, se va
vernisa expoziţia de pictură
“The Whole Universe” având
semnătura Alexiei Pop /
pictură ambientală, “CM -
creation de mode”  dorind să
ofere prin salonul său şi un
spaţiu de expunere dedicat
artei.

„CM – création de
mode” a intrat pe piaţa
sătmăreană acum 11 ani când
propunea rochii de mireasă
executate la comandă, în
sistem unicat. Folosind
ţesături de calitate şi o
execuţie care împleteşte
tehnologia şi handmade-ul,
acest proiect de imagine vine
în întâmpinarea dorinţei de
unicitate a miresei, ghidându-
se după crezul lui Dior care
afirma că „orice femeie este o
prinţesă”. De-a lungul
timpului, paleta de produse
propuse publicului larg s-a
diversificat, acoperind
actualmente o gamă aproape
completă de ţinute feminine
cât şi masculine , în sistem
bespoke sau custom made.
Echipa „CM – création de
mode” are la bază
cunoştinţele şi talentul a doi
designeri: Sebastian David şi
Cosmin Mureşan.
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Kereskenyi, despre Alianțele Vestului și
Nordului: ”Suntem interesați de ambele
proiecte!”
8Teoretic, aflându-se în extremitatea nord-vestică a țării, municipiul Satu Mare 
ar putea face parte din ambele proiecte

Primarul municipiului
Satu Mare, Kereskenyi
Gabor, a declarat în

exclusivitate pentru Gazeta de
Nord-Vest că Primăria Satu
Mare este interesată atât de
recent înființata Alianță a
Vestului, având în componență
orașele Cluj Napoca, Oradea,
Arad și Timișoara, cât și despre
propusa Alianță a Nordului care
să asocieze orașele Baia Mare,
Satu Mare, Zalău, Sighetu
Marmației și Seini. Edilul
sătmărean a avut întâlniri atât
cu primarul Oradei, Ilie
Bolojan, cât și cu cel din Baia
Mare, Cătălin Cherecheș,
cărora le-a cerut să transmită la
Satu Mare conținutul celor
două proiecte.

Declarația
primarului

În cele ce urmează,
redăm integral declarația făcută
în exclusivitate pentru Gazeta de
Nord - Vest de primarul
Kereskenyi Gabor cu privire la
acest subiect.

”În ultimele zile, au
apărut în spațiul public diferite
informaţii pe tema Alianței
Vestului, respectiv a Alianței
Nordului. Și noi, municipiul Satu
Mare, suntem interesați de orice
formă asociativă prin care putem
să accesăm fonduri europene în
plus. Chiar și așa, separat, am

accesat până acum aproape 30 de
milioane de euro fonduri europene
pentru dezvoltarea urbei.

Dar, în continuare,
suntem deschiși pentru orice altă
variantă prin care putem să
atragem fonduri, de ce nu, direct
de la Bruxelles.

Am avut discuții pe
această temă cu domnul primar
Ilie Bolojan, de la Oradea,
respectiv, în cursul zilei de ieri, cu
domnul primar Cătălin
Cherecheș, de la Baia Mare.

Suntem interesați de
ambele proiecte, însă celor doi

primari le-am solicitat să ne
trimită acest concept și în scris, să
vedem care este conținutul exact al
acestor inițiative. Teoretic, este
foarte interesant, suntem deschiși,
dar dorim să aflăm că, în afară de
declarații, care sună foarte bine,
care ar fi oportunitatea prin care și
municipiul Satu Mare să adere la
un astfel de proiect.”

Cele două Alianțe
Reamintim că duminică

a luat ființă Alianța Vestului, la
Timișoara, în care, în afară de
orașul gazdă, unde a fost semnat

protocolul de înființare a acestui
organism, mai fac parte orașele
Cluj Napoca, Oradea și Arad.

În cursul zilei de marți,
primarul orașului Baia Mare,
Cătălin Cherecheș, lansa ipoteza
înființării unei alte uniuni între
orașe, Alianța Nordului, din care
să facă parte orașele Baia Mare,
Satu Mare, Zalău, Sighetu
Marmației.

Cum orașul Satu Mare
se află exact în extremitatea nord-
vestică a țării, acesta ar putea
adera, teoretic, la ambele Alianțe:
și a Vestului, și a Nordului.

Florin DurA

POZIȚIE. Primarul Kereskenyi vrea să afle conținutul exact al acestor inițiative înainte de a lua o
decizie

Cu ocazia sărbătorii
Crăciunului, la Carei, atât la
Castelul Károlyi, la Teatrul
Municipal, cât și în aer liber vor
fi organizate o serie de
manifestări după cum urmează: 

Miercuri, 12 decembrie, ora
18.00, Teatrul Municipal
Concertul Filarmonicii Dinu
Lipatti – Bijuterii Muzicale,
dirijor Franz Lamprecht. Solistă
Ágnes Klára Sándor – flaut.
Abonament nr. 3 sau bilet 21 lei.

Joi, 13 decembrie, ora 18.00,
Castelul Károlyi
Concert de colinde susținut de
Teodora Vastag (voce) și Corina
Savian colaj de colinde din
repertoriul international. Intrare
liberă!

Vineri, 14 decembrie, ora
18.00, Teatrul Municipal
Seară de operetă de Advent, a
Teatrului de Operetă din
Budapesta. Spectacol susținut de

artiștii Oszváld Marika, Bódi
Barbara și Peller Károly. Bilet 35
lei 

Duminică, 16 decembrie, ora
17.00, Castelului Károlyi
Festivalul de Datini și Obiceiuri
de Crăciun, organizat de
Asociațiunea Astra
Despărțământul “Aurel Coza”
Carei. Intrare liberă!

Luni, 17 decembrie, de la ora
18.00 Castelul Károlyi
Concert de muzică terapeutică
susținut de artistul Gheorghe
Iovu. Lansarea CD-ului
Împlinirea vieții. Intrare liberă!

Miercuri, 19 decembrie, ora
18.30, Teatrul Municipal Carei
Spectacol de teatru „Omul
desmobilat”, de Dan Tărchilă,
susținut de trupa de teatru
M.E.E.M. din cadrul Centrului
Cultural al Municipiului Carei.
Intrare liberă!

Vineri, 21 decembrie, ora
17.00, Teatrul Municipal Carei
Song 4xmas – Spectacol susținut
de formațiile și soliștii
”Castelanii” de la Centrul
Cultural Carei

Târg De CrăCiun
14 – 18 decembrie

2018, în intervalul orar 16.00 –
20.30, în zona pietonală din
centrul municipiului Carei
(lângă statuia Sfântului Florian)

Programul artistic se va
desfășura astfel:
Vineri, 14 decembrie 2018:
ora 17.00 - Deschiderea Târgului
ora 17.10 - Moment de dans cu
Magic Dance de la Centrul
Cultural Carei
ora 17.15– Recitalul Școlii
Gimnaziale „Vasile Lucaciu” din
Carei
Sâmbătă, 15 decembrie 2018
17.00 - 18.00 - Recitalul Școlii
Gimnaziale Nr. 1 din Carei
Duminică, 16 decembrie 2018
ora 17.00 - Recitalul Liceului

Teoretic Carei – gimnaziu
Luni, 17 decembrie 2018
ora 17.00 - Recitalul Liceului
Tehnologic „Iuliu Maniu” din
Carei
ora 17.20 - Recitalul Liceului
Tehnologic „Simion Bărnuțiu”
din Carei
ora 17.35 - Recitalul Liceului
Romano-Catolic „Josephus
Calasantius” Carei
ora 17.45 - Recitalul Liceului
Teoretic Carei
Marți, 18 decembrie 2018
ora 17.00 - Program oferit de
Centrul Cultural Carei
ora 17.30 - 18.30 Întâlnire cu
Moș Crăciun 

În caz de vreme
nefavorabilă, programul artistic
din ziua respectivă se anulează!

Evenimente organizate la Castelul Károlyi, Teatrul Municipal și
în aer liber de Crăciun

Siguranța
cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor
sătmăreni

Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare  au acționat la
data de 11 decembrie a.c., pe raza
județului, în vederea prevenirii și
combaterii accidentelor rutiere.

Marţi,  11 decembrie
a.c., polițiștii rutieri din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au desfășurat
activități de prevenire și
combatere a accidentelor rutiere
pe principalele artere rutiere din
județ, ocazie cu care au aplicat
peste 50 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 10.000 de lei. De
asemenea, polițiștii au dispus
măsura complementară de
reținere a permisului de conducere
în cazul a 2 conducători auto,
pentru depășirea limitei legale de
viteză cu peste 50 km/h și alcool
și au ridicat 5 certificate de
înmatriculare.

Acțiune pe linie de
contrabandă

O acțiune pentru
prevenirea și combaterea traficului
și comerțului ilicit cu țigări de
contrabandă a fost desfășurată
marţi, 11 decembrie a.c., de
polițiștii de ordine publică din
cadrul Poliției municipiului Satu
Mare.

Polițiștii Biroului de
Ordine Publică din cadrul Poliției
municipiului Satu Mare au
desfășurat la data de 11 decembrie
a.c., o acțiune, pe raza
municipiului Satu Mare, cu scopul
de a asigura un climat de siguranță
civică și a diminuării fenomenului
infracțional pe linia combaterii și
prevenirii traficului și comerțului
ilicit cu țigări de contrabandă și
produse din tutun.

În urma activităților
desfășurate polițiștii au legitimat
aproximativ 30 de persoane, 6
dintre acestea fiind conduse la
sediul poliției și au fost aplicate 2
sancțiuni contravenționale, la
Legea nr. 12/1990, privind
protejarea populației împotriva
unor activități ilicite, în valoare de
1 000 de lei.

De asemenea, în cadrul
acțiunii polițiștii de ordine publică
au depistat o femeie, de 55 de ani,
din municipiul Satu Mare, pe
strada Botizului, la volanul unui
autoturism în care se aflau mai
multe pachete de țigări. Astfel, în
urma controlului efectuat polițiștii
au identificat în interiorul
autoturismului peste 2 600 de fire
țigarete de proveniență Ucraina,
care au fost ridicate în vederea
confiscării.

Cercetările continuă în
dosarul penal întocmit sub
aspectul comiterii infracțiunii de
colectarea, deținerea, producerea,
transportul, preluarea,
depozitarea, predarea, desfacerea
și vânzarea bunurilor sau a
mărfurilor care trebuie plasate sub
un regim vamal cunoscând că
acestea provin din contrabandă
sau sunt destinate săvârșirii
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Sătmăreanca Vicky Schwarzkopf,
despre unghiile perfecte
8În anul 2019, se va merge foarte mult pe simplitate în ceea ce privește unghiile

Fie că este iarnă și vrei să
arăți diferit sau e doar
dorința unei schimbări

de look, orice femeie, care se
respectă, pune preț pe
manichiură. De cele mai
multe ori, pentru femei
contează mai mult
manichiura decât machiajul
facial ori tunsoarea. De ce?
Pentru că unghiile bine
îngrijite oferă persoanei
încredere în sine și confort.

Vicky Schwarzkopf
lucrează în domeniul acesta
de opt ani de zile și pune
pasiune în ceea ce face, de
dimineața de când începe
munca, până la finalul zilei,
pentru ca toate clientele să fie
mulțumite.

Vicky Schwarzkopf: “Lucrez
în acest domeniu de opt ani
de zile și pot să spun că sunt
norocoasă că am învățat de la
cele mai bune manichiuriste,
am participat la  foarte multe
cursuri atât în oraș cât și în
țară, dar și în afara graniței”,
ne-a spus Victoria. 

GNV: Cum trebuie să
alegem forma perfectă pen-
tru unghiile noastre?

Vicky Schwarzkopf: Alegem
forma unghiei,  în funcție de
mâna clientei, forma patului
unghiei și în funcție de
cerințele sau pretențiile

fiecărei cliente.

GNV: Ce nuanțe s-au pur-
tat anul acesta?

Vicky Schwarzkopf: În
fiecare an tendințele se
schimbă, în  anul 2018 s-au
purtat nuanțele închise și
puternice precum albastru
sau roșu, acestea au un im-
pact puternic și reușesc să îți
aducă manichiura în prim
plan, culorile închise sunt
sofisticate și prezintă un
avantaj mare potrivindu-se
oricărui format sau lungime
de unghii, de la cele scurte și
naturale până la construcțiile
din gel sau acril.

GNV: Se mai poartă unghi-
ile lungi?

Vicky Schwarzkopf: Încet,
încet, clientele vor unghii cât
mai naturale și finuțe, nici
foarte lungi nici foarte
scurte, să le fie cât mai
comod.

GNV: Pentru a avea unghi-
ile mereu frumoase, cât de
des trebuie să apelăm la spe-
cialist ?

Vicky Schwarzkopf: Acest
aspect  depinde de fiecare
clientă în parte, de  cum le
permite timpul și banii, dar
ca și specialist recomand
întreținerea tot la trei
săptămâni.

GNV: Gelul îţi afectează
unghiile?

Vicky Schwarzkopf: Gelul

afectează ca și orice lucru ar-
tificial dacă nu este făcut de
un specialist cu produse pro-
fesionale.

GNV: Anul se încheie, ce și-
au dorit miresele de anul
acesta?

Vicky Schwarzkopf: Mire-
sele, în general, preferă
unghii cât mai simple,
finuțe, nu foarte încărcate,
dar mai sunt și excepții.
Într-adevăr, în anii trecuți
miresele aveau preferințe în
a avea unghii cât mai lungi,
cât mai sofisticate, mult
sclipici și multe pietricele.
Încet, încet, tindem spre
simplitate.

În anul 2019 se vor
impune într-un mod foarte
clar câteva trenduri în ma-
terie de unghii. Se va ține
cont mai mult de aspectul
natural al unghiilor, decât
de ornarea acestora.

RALUCA jOFI

Festival de Datini 
şi Obiceiuri de
Crăciun la Carei

Cea de-a V-a ediţie a
Festivalului de Datini şi
Obiceiuri de Crăciun,
organizat de Asociaţiunea
ASTRA Despărţământul
“Aurel Coza” Carei, va avea
loc în data de 16 decembrie ,
ora 16,00, în sala mare a
Castelului din Carei.  Ediția
actuală va fi una specială,
închinată Centenarului Marii
Uniri. Şi pentru că suntem
într-un an special vor exista  şi
activităţi speciale care  să
aducă bucurie şi celor cu care
soarta nu a fost prea darnică.

Cu ocazia vizitei la
Căminul de Zi Alexandru am
descoperit ce minunăţii de
ornamente de Crăciun au
realizat persoanele din acea
locaţie. Mâini îndemânatice
au făcut din tot felul de resturi
materiale adevărate
ornamente de Crăciun.

Împreună cu
conducerea unităţii, s-a
stabilit ca în cadrul
Festivalului de Datini şi
Obiceiuri de Crăciun
organizat de ASTRA
Despărţământul  “Aurel Coza”
Carei  să amenajăm şi un Târg
caritabil. Ornamentele de
Crăciun realizate manual  vor
putea fi preluate în schimbul
unei mici donaţii, fiecare după
cât consideră potrivit.
Produsele vor fi prezentate pe
toată durata Festivalului de
Datini. Vor fi prezenţi şi cei
care au realizat obiectele.

La cea de-a V-a ediţie
a Festivalului de Datini vor
participa copii, tineri şi mai
puţin tineri, doritori de a ne
face părtaşi la adevăratele
comori ale neamului nostru,
păstrate cu sfinţenie de-a
lungul istoriei noastre
multimilenare.

Recital Gheorghe
Iovu la Carei

Luni, 17 decembrie
2018, de la ora 18.00, în Sala
Cavalerilor a Castelului
Károlyi din municipiul Carei
va avea loc un recital de
muzică de meditaţie şi
terapeutică, precum și
lansarea CD-ului  „Împlinirea
Vieții”, al artistului  Gheorghe
Iovu. Gheorghe Iovu este un
cunoscut compozitor și
interpret, piesele create de
acesta fiind folosite și în
centre medicale  pentru
meloterapie. Intrarea este
liberă!
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Premierul Viorica
Dăncilă a prezentat, ieri, în
fața celor două camere ale
Parlamentului prioritățile
româniei pentru cele șase luni
în care va deține președinția
rotativă a consiliului uniunii
europene.

ca și colegii mei, am
fost prezentă în plen și vreau să
vă împărtășesc atât câteva din-
tre temele cuprinse în progra-
mul prezentat de primul
ministru, cât și impresiile mele.
în primul rând, premierul a
punctat clar că românia are un
singur drum – cel european. și
a făcut apel către toate partidele

parlamentare ca, în acest mo-
ment istoric, să renunțe la or-
golii și resentimente, să arătăm
că românia e demnă să con-
tribuie decisiv la viitorul spațiu
european.

„Guvernul s-a pregătit
temeinic și fiecare ministru are
o agendă amănunțită. românia
nu e și nu va fi cu nimic mai
prejos față de celelalte state
membre!”, a spus premierul. 

migrația, digitalizarea,
promovarea pe piața muncii a
egalității de gen, combaterea
dezinformării, consolidarea
Parteneriatului strategic cu
nato, securitatea cibernetică,

dar și conectivitatea sunt câteva
dintre obiectivele româniei.
toate acestea, reunite sub
motto-ul „coeziunea, ca val-
oare europeană”.

în plus, premierul a
anunțat ca românia și-a fixat
anul 2024 ca termen de
adoptare al monedei euro. 
am încredere că românia va
face față cu succes acestei misi-
uni de o responsabilitate uriașă.
este, așa cum spunea și pre-
mierul, o ocazie să ne arătăm
calitățile, să ne promovăm ca
un popor destoinic, muncitor și
ospitalier. așa cum suntem în
realitate! 

Preşedintele senatu-
lui, călin Popescu tăriceanu, a
declarat, miercuri, că legea
bugetului pentru anul 2019 va
fi adoptată până la finalul anu-
lui dacă se va rezolva impasul
de la csat. tăriceanu susţine
că va vorbi cu premierul Vior-
ica Dăncilă despre această
problemă.

„Bugetul urmează să
fie prezentat în câteva zile. ştiu

acum că este un impas la
csat. le tratăm pe rând.
Probleme, văd că nu scăpăm de
ele, apar în fiecare zi, dar dato-
ria noastră este să le rezolvăm.
(...) am văzut-o aseară (marţi-
n.r) pe doamna Dăncilă, am şi
vorbit cu dânsa, dar nu am stat
mult să discutăm pentru că
eram ocupaţi de celălalt aspect.
Fără îndoială, când doamna
premier va veni la Parlament la

ora 2 pentru a reprezenta
priorităţile preşedinţiei
româniei la consiliul ue vom
avea ocazia să stăm de vorbă
mai mult”, a afirmat călin
Popescu tăriceanu.

întrebat dacă legea
bugetului pentru anul 2019 se
va adopta până la finalul aces-
tui an, tăriceanu a răspuns:
„acesta este lucrul pe care ni-l
dorim, dar trebuie să vedem ce

se întâmplă la nivelul csat-
ului, dacă se deblochează lu-
crurile acolo şi aşteptăm cu
nerăbdare şi legea pensiilor şi
ministerul de finanţe să ne
prezinte forma finală”

De asemenea, el a pre-
cizat că în discuţiile avute în
coaliţie marţi nu a discutat de-
spre legea bugetului, ci despre
proiectele de infrastructură pe
care ar trebui să se axeze acesta.

ioana Bran, DesPre Preluarea româniei a PreșeDinției rotatiVe a consiliului euroPei: 
”Am încredere că România va face față cu succes acestei misiuni 
de o responsabilitate uriașă” 

Tăriceanu, despre bugetul pe 2019: Va fi adoptat până la finalul anului
dacă se va rezolva impasul de la CSAT

Premierul Viorica
Dăncilă a prezentat
miercuri în Parlamentul

României forma finală a pro-
gramului preşedinţiei rotative
pe care România o va prelua
începând cu 1 ianuarie 2019.
Şedinţa plenului comun al
celor două camere ale Legisla-
tivului a început la ora 14.00.

Premierul Viorica
Dăncilă a declarat, miercuri, în
cadrul discursului susţinut mier-
curi în plenul reunit al Parla-
mentului, că odată cu preluarea
Preşedinţiei consiliului ue de
către românia, nu mai trebuie
să existe orgolii, interese sau
confruntări politice, făcând apel
la pace şi consens.

“Preluarea acestui rol
este un eveniment extrem de im-
portant pe care nu trebuie să îl
politizăm în niciun fel. Vor fi
multiple provocări, însă trebuie
să fim conştienţi că viitorul eu-
ropei înseamnă şi viitorul copi-
ilor noştri. este important să
arătăm întregii europe că
românia este o ţară demnă să
conducă ue, o ţară demnă să
contribuie decisiv la viitorul eu-
ropean din care face parte. eu
cred în echililbru şi cooperare.

nu mai este loc de orgolii sau de
interese politice sau de
confruntări politice. reiau
apelul la pace, la consens. avem
un proiect naţional care impune
acest lucru. indiferent de opini-
ilor politice, vă rog să vă gândiţi
la viitorul comun”, a afirmat
Viorica Dăncilă, în plenul reunit
al Parlamentului, unde a prezen-
tat forma finală a programului
Preşedinţiei rotative pe care

românia o va prelua începând
cu 1 ianuarie 2019.

aceasta a făcut apel la
parlamentari să nu mai continue
cu mesajele politice care ar putea
afecta imaginea româniei pe
plan extern.

“Vă cer reţinerea de la
limbaj sau mesaje politice ce ar
putea afecta imaginea
româniei. Doar uniţi vom fi
mai puternici în demersurile

noastre pentru ca românii să
beneficieze de aceleaşi drepturi
sau să se bucure de aceleaşi drep-
turi ca restul cetăţenilor eu-
ropeni. Vă rog dragi
parlamentari să fiţi cetăţeni
buni, să reprezentaţi cu mândrie
românia în europa. în ceea ce
priveşte Guvernul, vă asigur că
am privit cu multă seriozitate
acest moment istoric pentru ţara
naostră. ne-am pregătit
temeinic, fiecare ministru are o
agendă pentru perioada
Preşedinţiei şi vă asigur că
românia nu va fi cu nimic mai
prejos comparativ cu celelalte
state membre”, a adăugat pre-
mierul.

Dăncilă a vorbit şi de-
spre “coeziunea, ca valoare
comună europeană”, care va fi
motto-ul româniei în perioada
deţinerii Preşedinţiei consiliu-
lui ue.

“motto-ul Preşedinţiei
consiliului ue va fi coeziunea
ca valoare comună europeană.
toate acţiunile pe care le vom
derula în următoarele şase luni
va fi pentru susţinerea şi consol-
idarea acestui proces de coezi-
une pe care se sprijină întreaga
uniune europeană. trebuie să
putem depăşi abordările de

tipul statele membre vechi faţă
de statele membre noi sau est
versus Vest. există mai multe di-
mensiuni ale acestui concept
esenţial de coeziune. Vorbim de
coeziunea economică dintre
statele membre care trebuie să
urmărească diminuarea decala-
jelor economice. reducerea de-
calajelor de dezvoltare înseamnă
inclusiv creşterea puterii de
cumpărare şi pieţe mai atractive
pentru dezvoltarea în cadrul
ue.

nu mai trebuie să ex-
iste cetăţeni de rangul i şi
cetăţeni de rangul ii în ue. tre-
buie să fie acces egal pentru toţi
cetăţenii la resursele ue, astfel
încât să consolidăm uniunea şi
viitorul uniunii europene. Vor-
bim şi de coeziune politică prin
care înţeleg tratament egal şi
standarde pentru toţi care
aparţin acestor state membre.
respect îsneamnă aici trata-
ment echitabil, participare reală
la deciziile majore şi luarea în
considerare a poziţiei exprimate
de fiecare stat membru.respec-
tul nu trebuie să se regăsească
doar în tratativele europene, ci şi
în dialogul în cadrul statelor
membre ue”, a conchis şeful ex-
ecutivului. 

Dăncilă, Discurs în Parlament DesPre Priorităţile PreşeDinţiei consiliului ue: 

Vă cer decenţă în limbajul politic/ Nu mai e loc
de orgolii, interese sau confruntări politice
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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” !

- livreaza betoane proaspete pompabile sau nepompabile cu aditivi MAPEI, produse cu statia de be-
toane  TEKA TDZ 1500 de fabricatie germana, complet automatizata cu comanda prin software origi-
nal 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

ESROM
PRIM:
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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.

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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CsM satu Mare a
câștigat clar și restanța
de marți de la arad, 66-

52, cu FCC iCiM și e acum la
egalitate de puncte cu liderul
sepsi în fruntea Ligii
naționale.

A fost a patra victorie
din tot atâtea meciuri jucate cu
spaniolul Maikel Lopez pe bancă
pentru CSM, iar acum un succes
în derby-ul cu Sepsi, programat
miercuri de la ora 19 în sala LPS
ar urca trupa noastră pe primul
loc în clasament.

sepsi a fost suspendată
Victoria de la Arad a

devenit și mai importantă... Asta
după ce liderul Sepsi Sfântu
Gheorghe a fost suspendat de
Federaţie în urma turneelor de
baschet 3×3, pentru
neprezentarea la un număr
limită de turnee, informaţie
confirmată de oficialii CSM-
ului. Iar în ultima etapă se joacă
CSM-Sepsi, la Satu Mare. În
urma suspendării, cele două ri-
vale la titlu au ambele 16 puncte,
aşa că cine câştigă săptămâna vi-
itoare termină prima fază a sta-
giunii pe primul loc!

FCC ICIM Arad
rămâne pe locul 4 în sezonul reg-
ulat şi nu mai are şanse la
podium, asta pentru că în ultima
etapă se joacă Braşov –
Târgovişte, iar una din cele două
echipe va acumula a 5-a victorie,
ceea ce ICIM nu mai poate bifa,
chiar şi în cazul unui succes în ul-
tima etapă, pe 19 decembrie, la
Cluj-Napoca.

În clasamentul grupei

valorice A conduc Sepsi şi Satu
Mare, ambele cu 16 puncte, ur-
mate de Târgovişte şi Braşov,
ambele cu 13 puncte, şi ICIM,
12. Pe ultimul loc e Universitatea
Cluj, 9 puncte, echipă fără victo-
rie!

Clasica deja rețetă...
desprindere după pauză

Meciul de la Arad a fost
echilibrat doar până la pauză.

Tripleta Dzombeta-
Fodor-Hadzovic a ținut Aradul
în viață, în vreme ce la CSM,
arădeanca Mandache a fost
vioara întâi... După pauza mare
însă CSM-ul a apăsat pe
accelerație, apărarea sufocantă a
dat roade, iar în sfertul trei
gazdele au găsit greu drumul spre
coș. Cu opt puncte marcate din
care doar jumătate de la linia de
libere... Lopez a rotit excelent
jucătoarele și indiferent de for-
mula folosită CSM-ul a ținut
Aradul la respect.

Lopez: ”Micile detalii 
au făcut diferența”

Antrenorul CSM-ului,
spaniolul Maikel Lopez, s-a
arătat mulțumit de rezultat și
mai ales de faptul că elevele sale
au fost atente la micile detalii,
care în opinia lui au făcut
diferența în meciul de marți.

”Cu siguranță a fost un
meci greu. Știam că jucăm cu una
dintre cele mai bune echipe din
campionat, care este Aradul. Am
venit aici foarte concentrați pen-
tru că știm că în acest tip de joc
toate miciile detalii contează și
pot înclina balanța într-o parte
sau alta. Sunt foarte mulțumit de
munca tuturor jucătoarelor.
Cred că micile detalii au făcut
diferența. Uneori în timpul
meciurilor e important să faci și
al doilea, al treilea efort sau chiar
al patrulea extra efort, să încerci
să iei acele mingi când ești
obosit. Am venit la Satu Mare

doar de puțin timp, am avut
multe meciuri în timp scurt, îmi
place aici și cred că lumea e
mulțumită de cum au decurs
aceste jocuri”, a declarat Maikel
Lopez la finalul partidei.

Medved: ”Îmi asum 
vina pentru acest eșec!”

La final, antrenorul
gazdelor   Medved și-a asumat
eșecul, susținând că nu le-a putut
pune pe picioare în special din
punct de vedere mental pe
elevele sale. „Îmi asum toată re-
sponsabilitatea pentru meciul de
astăzi, nu am reușit să îl pregătesc
mai mult din punct de vedere
mental. Din nou, s-a ratat foarte
mult, procentajele de la două și
trei puncte au fost foarte slabe și-
mi reproșez asta. Oaspetele au
venit foarte hotărâte să câștige la
Arad, s-au motivat extraordinar
și le felicit. Cam atât, noi trebuie
să revenim pe drumul nostru și
să ne batem cu echipele cu care
putem. Satu Mare e la un alt
nivel, are o bancă mai lungă, dar
iarăși vin și spun că azi a fost o
problemă mentală la noi”, a expli-
cat tehnicianul sârb al
arădencelor.

arad- satu Mare 52-66 (15-15,
19-21, 8-14, 10-16)
FCC iCiM: Hadzovic 13
(2×3), Fodor 14 (2×3), Dzom-
beta 16, Neagu, Burdgess 5, Har-

rison 4, Ardelean, Mercea.
CsM satu Mare: Kadar 4,
Mandache 17 (3×3), Denson
14, Amukamara 12, Lloyd 8,
Olah 7 (1×3), Pop 2, Huțanu,
Uiuiu 2.

Cristian stan

BASCHET FEMININ: FCC ICIM  ARAD – CSM SATU MARE 52-66 (34-36)

Patru din patru pentru Maikel Lopez
8 Cu o victorie miercuri în derby-ul cu Sepsi, fetele noastre trec pe primul loc în LNBF

UEFA
Rădoi, mulţumit de tragerea la sorţi 
pentru preliminariile EURO 2021

Mirel Radoi, selec-
tionerul nationalei de tineret sub
21 ani a Romaniei, s-a declarat
multumit de rezultatul tragerii la
sorti pentru campania de califi-
care la urmatorul Campionat
European.

Romania va intalni
Danemarca, Ucraina, Finlanda,
Irlanda de Nord si Malta in dru-
mul spre turneul final gazduit in
2021 de Ungaria si Slovenia.

“Eu zic ca am picat
bine. Puteam sa evitam Ucraina
din urna a treia si Finlanda din
urna a patra, dar e o grupa acce-
sibila fata de cea din campania
trecuta”, a spus Radoi la Telekom

Sport.
Romania va incepe

campania de calificare in de-
plasare contra Danemarcei, prin-

cipala contracandidata la califi-
care.  

Prima din fiecare grupa
se califica la turneul final.

Sărbătoare azi 
la LPS
Conducerea Liceului cu Program
de Sport din Satu Mare
organizează în fiecare an,  în
preajma Sărbătorilor de Iarnă, o
festivitate. Una care să încu-
nuneze  rezultatele şi
performanţele sportive din acest
an , dar şi cele şcolare, ale elevilor
care frecventează această unitate
de învăţământ. Festivitatea de
premiere din acest an va avea loc
joi, 13 decembrie, cu începere de
la ora 17:00, la sala de sport din
incinta LPS. Sunt aşteptaţi să
participe la eveniment elevi şi
sportivi, profesori şi antrenori,
invitaţi din sfera administraţiei
locale, ai Inspectoratului Şcolar,
părinţi, bunici prieteni.

SPORT AZI 
LA TV
13:00 SCHI ALPIN
CM: Val Gardena 
EUROSPORT
20:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
Vidi – Chelsea DIGI 1,
TELEKOM 1, LOOK
20:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
PAOK Salonic - BATE Borisov
DIGI 2, TELEKOM 2, LOOK
20:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
Rapid Viena - Glasgow Rangers
DIGI 4, TELEKOM 4
20:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
Akhisar – Standard DIGI 3,
TELEKOM 3
22:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
Olympiakos - AC Milan DIGI
1, TELEKOM 1, LOOK
22:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
Slavia Praga – Zenit DIGI 2,
TELEKOM 2, LOOK
22:00 BASCHET M
Real Madrid - Barcelona Lassa
DIGI 4
22:00 FOTBAL, EUROPA
LEAGUE
Ludogoreț - Zurich DIGI 3,
TELEKOM 3
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Sătmăreanca Dora Bara-
nyai a participat în week
end la turneul de tenis de

la Cluj Napoca dotat cu Cupa
Marc.

la categoria u 16 ,
dora a avut un parcurs perfect și
a cucerit trofeul pus în joc .

Jucătoarea noastră a
câștigat în grupă , 6-1, 6-0 cu so-

plea angela, 6-7, 6-4, 6-4 cu Zsi-
ros Vanessa și 6-0, 6-0 cu nagy
Karla.

a urmat finala turneu-
lui disputată în compania ale-
xandrei moldovan. un meci
strâns și echilibrat decis în
maxim de seturi. Victorie 6-1, 3-
6 6-3 pentru dora baranyai ,
sportivă legitimată la cs 4 a
Forsport.

TEnis

Dora Baranyai
a câștigat 
Cupa Marc de
la Cluj Napoca

“Cine i-a adus pe
Penedo şi Cooper?
Impresarul de la 
3 Sud – Est?”
cornel dinu a răbufnit: “cine i-
a adus pe Penedo şi cooper? im-
presarul de la 3 sud - Est, băieţii
ăia care zic că fac muzică”. Penedo
şi cooper au plecat de marţi de
la dinamo, ei fiind aduşi la roş-
albi de mihai stan, un impresar
care a reprezentat şi interesele
formaţiei 3 sud - Est. cornel
dinu, fosta glorie a echipei din
“Ştefan cel mare”, crede că şefii au
greşit atunci când au acceptat
achiziţionarea celor doi şi-n plus
susţine că mircea Rednic ar fi tre-
buit să scape în primul rând de
cei din defensivă. “cine i-a adus
pe băieţii aştia din ziua de azi la
dinamo? Pe Penedo si pe
amărâtul ăla (n.r. - armando
cooper) a cărui singură legătură
cu fotbalul e că poartă numele
testului facut la nasa şi pe care
îl dădeam noi după ‘70, ca să
avem capacitatea legală de a juca.
i-a adus impresarul de la 3 sud-
Est, băieţii ăia care zic că fac
muzică. ăla se ocupă şi de fotbal
şi a adus din Panama jucători.
măcar dacă luam planul ăla de
canal, să facem canalul Giurgiu -
bucureşti, eram mai câştigaţi de
200 de ori. aici s-a ajuns în fot-
bal”, a spus cornel dinu la digi
sport. “Eu cred că ar fi trebuit să
înceapă, ca la orice echipă, cu
câţiva oameni din apărare. avea
‘glumele’ alea de jucători. Trebuia
să înceapă cu Katsikas, cu
Popovici, Popescu”, a mai spus
cornel dinu.

Ianis Hagi, propus 
la Inter și Milan
ianis Hagi (20 de ani) este
aproape de o revenire în serie a,
după ”aventura” de la Fiorentina.
impresarul Virgil colfescu
anunţă că rivalele din milano,
inter şi ac milan, îl
monitorizează pe fiul lui Gică
Hagi. decarul naţionalei de
tineret a fost propus la inter şi
ac milan de Florin Răducioiu,
actualul scouter al rossonerilor:
“ianis joacă foarte bine în acest
moment. un fost fotbalist pe
care voi îl ştiţi foarte bine în
italia, Florin Răducioiu, e acum
scouter la milan. l-a propus pe
ianis şi la inter, şi la milan! În
România, ianis joacă toate meci-
urile. Perioada petrecută în italia
i-a prins foarte bine. s-a matur-
izat, are o viziune a jocului
diferită, o poziţionare în teren
diferită. se descurcă foarte bine
şi la naţionala u21, la anul cred
că o să-l vedeţi în italia la Euro. E
deja şi în lotul naţionalei mari.
după părerea mea, o să-l vedem
curând în campionatul italian”, a
spus colfescu pentru fiorenti-
nanews.com. În vara anului
2016, ianis Hagi a fost transferat
de Fiorentina contra sumei de
două milioane de euro, iar Vi-
itorul l-a adus înapoi la începutul
anului 2018, în schimbul
aceleiaşi sume. Şase goluri şi două
pase de gol în 17 partide sunt
cifrele lui ianis Hagi în acest
sezon pentru echipa de club, în
toate competiţiile.

“cupa 1 decembrie”,
concursul de spadă va avea loc la
sfârșitul săptămânii în sala de
scrimă “alexandru csipler” din
satu mare.

Este o competiţie
dedicată băieţilor şi fetelor, doar la
individual.  Vor ajunge spadasini
de la cluburi din țară și de aseme-
nea din  ungaria și ucraina.

Programul din weekend:
Vineri, 14 decembrie: băieţi

u10 (ora 14:00), fete u10
(15:00).
sâmbătă, 15 decembrie: băieţi
u12 (9:00), fete u14 (11:00),
băieţi u16 (13:00).
duminică, 16 decembrie: fete
u12 (8:30), băieţi u14 (9:30),
fete u16 (11:00).
concursul este organizat de cs
satu mare şi direcţia Judeţeană
pentru sport şi Tineret satu
mare.

Primele patru clasate
din liga naţională de baschet
masculin s-au impus pe linie şi
în etapa a noua. spre deosebire
de runda precedentă, echipele
gazdă au câştigat trei dintre cele
patru confruntări.

cel mai clar succes, 92-
82 (45-40), l-a obţinut liderul
csu sibiu, în fieful formaţiei
bcmu Fc argeş Piteşti. u bT
cluj-napoca s-a întrebuinţat se-
rios pentru a trece cu 91-88 (46-
46) de scm Timişoara,
bănăţenii fiind la cârma jocului
până cu 90 de secunde înainte
de final. după care Rasic, cu un
coş de 3 şi dykes, care a transfor-
mat o aruncare liberă, totalizând
23 de puncte, au contribuit de-

cisiv la victoria clujenilor.
csm csu Oradea a

învins pe steaua bucureşti cu
92-83 (53-38), la capătul unui
meci în care oaspeţii, aflaţi spre
coada clasamentului, s-au
străduit, dar n-au reuşit mai
mult.

În fine, scm u
craiova a reuşit o victorie
dificilă, 76-69 (39-20) cu ocu-
panta ultimului loc, dinamo
bucureşti.

Runda următoare
recomandă două dueluri care se
anunţă palpitante: csu sibiu-
scm u craiova şi steaua
bucureşti-u bT cluj-napoca,
prilej de revanşe pentru
formaţiile ardelene.

scRimă

Cupa 1 Decembrie la spadă,
la sala Csipler

bascHET masculin

Situaţie neschimbată 
la vârful Ligii Naţionale
după nouă etape!

cele mai în formă echipe
din handbalul masculin în acest mo-
ment, campioana dinamo și liderul
la zi al ligii Zimbrilor, csm
bucurești, își vor disputa un loc în
Final Four-ul cupei României Fan
courier.

Tragerea la sorți nu a
mulțumit pe nimeni, reprezentanții
ambelor combatante recunoscând
că ar fi preferat alți adversari pentru
lupta din sferturi.

„ca și în faza precedentă,
sorții ne-au scos în cale un adversar
foarte puternic, un rival din ultimii
trei ani, atât în ceea ce privește lupta
pentru titlu, cât și pentru câștigarea
cupei. Este păcat că nu s-a ținut
cont de criteriul valoric și în sferturi
se întâlnesc două echipe foarte put-
ernice. csm bucurești tratează
orice joc la victorie, indiferent de
numele adversarului și de faptul că

jucăm în competițiile interne sau
internaționale. Echipa noastră este
într-o formă foarte bună, mărturie
este poziția din liga Zimbrilor,
unde suntem lideri de necontestat.
sperăm ca la sfârșitul acestui an cal-
endaristic să încununăm această
perioadă cu două victorii, una în
campionat și una în cupă, cu di-
namo” – sorin uțică, organizator
competiții csm bucurești.

„Pornim ca favoriți pentru
că suntem campioni, csm arată o
formă bună, nu ne-am întâlnit până
acum, vom vedea cine este echipa
momentului. O concentrare mai
ușoară a dus la rezultatele mai puțin
bune din campionat, dar am reușit să
facem performanță în liga campi-
onilor. Va fi un meci încrâncenat,
fiecare club își dorește tot de la
competițiile interne, trei foști
jucători de la dinamo vor juca la

csm și vor dori să-mi demonstreze
că am greșit că nu i-am ținut, noi
venim după performanța din liga
campionilor și cred că, având aju-
torul fanilor, avem prima șansă” –
daniel Georgescu, președinte di-
namo bucurești.

Parcurs diferit pentru rivale
csm bucurești are un

drum aproape perfect în acest sezon,
atât pe plan intern, cât și
internațional. În liga Zimbrilor este
pe primul loc, cu 10 victorii, un egal
și o înfrângere, iar în challenge cup
a pășit cu dreptul, ajungând în op-
timi, după o dublă victorie împotriva
ciprioților de la Parnassos strovolou.

dinamoviștii nu strălucesc
în campionat, unde sunt pe poziția a
șaptea (șase victorii, trei egaluri și trei
înfrângeri), dar merg excelent în liga
campionilor. „câinii” au reușit

performanța de a se califica în play-
off-ul celei mai tari competiții eu-
ropene intercluburi. În liga
Zimbrilor cele două echipe nu s-au
întâlnit, meciul direct fiind amânat
pentru anul 2019, datorită progra-
mului european al celor din Șoseaua
Ștefan cel mare.
Tabloul complet al sferturilor de
finală ale cupei României Fan
courier
cs dinamo – csm bucurești
(duminică, sala dinamo, ora 11.00,
TVR Hd)
cs minaur baia mare – scm Po-
litehnica Timișoara (sâmbătă, sala
lascăr Pană, ora 18.00)
cs universitatea craiova – csm
Focșani 2007 (ora și sala urmează să
fie anunțate)
csm Vaslui – csa steaua bucurești
(sâmbătă, sala sporturilor Vaslui, ora
11.00, TVR 2)

Handbal masculin

Dinamo – CSM București, duelul de foc din sferturile
Cupei României  



12/ Joi, 13 decembrie 2018Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

OFERTE DE SERVICIU 

l Caut persoana pentru ingrijire
batrana la domiciliu, 8 ore/zi, 6 zile
pe saptamana.
Tel. 0756 062 156
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.
lRetapiţez canapele. 0749-596016.

TERENURI

l Vand locuri de casa cu PUZ,
utilitati zona Diana Dara.
0744513509
l Vand PUZ in elaborare cu 17
locuri de casa, str. Ion Popdan.
0744513509
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.
lVand gradina cu gard, str.Careiului,
drum dalat, 975 mp. Tel 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

lApartament 3 camere decoman-
date Carpati 2, 49.000 euro nego-
ciabil, 0770889284
lVand apartament 3 camere, zona
centrala in satu Mare, 86 mp, etaj 4,
caramida, geamuri termopan, mi-
crocentrala, 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
c a m e r a . Te l . 0 7 6 2 6 0 1 4 8 7 ,
0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE
l Vand porc gras in Decebal, dru-
mul principal, nr.18. telefon
0752.642.484
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 Mercedes Sprinter 213,
din 2012, inmatriculat, 9 locuri,
rosu, impecabila. 0744897711.

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

CHIRII
l Dau in chirie spatiu comercial,
str.Careiului, 40mp. Tel 0744.252.824

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

Lansez porumbei albi la nunţi
sau alte evenimente. Telefon
0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.

Vând casă pe strada Retezatu-
lui nr. 30. Curte comună. Preţ
32.000 euro sau schimb cu
apartament. 0740-227618. 

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

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: li-
ving, 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 ace-
stor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr.
4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 07.12.2018, ora 10:00. In situatia in care aceste
bunuri nu se vor vinde la termenul din 07.12.2018, urmatoarea licitatie avand ca pret de
pornire suma de mai sus, va avea loc in ziua de 21.12.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita de 80 mp iar cea
desfasurata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa 138,70 mp), depozit de tip P (supra-
fata construita egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50 mp),
teren intravilan (1772 mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare
la pretul de 144.042 lei si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri gospodaresti) la
pretul de 2.790,34 lei. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare
la data de 07.12.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul
din 07.12.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 14.12.2018,
21.12.2018 si 28.12.2018, la acelasi pret.
Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la pretul de 2.424
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 07.12.2018,
ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 07.12.2018, licitatia
va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in ziua de 14.12.2018, 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
necesare 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.

S.C.M Dr. Coica angajeaza 
Medic Specialist Medicina de Familie. 

Telefon 0732116820.

OFERTE DE SERVICIU 

l Biblioteca Județeană Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de executie - Sofer–compartiment ad-
ministrativ, studii medii, treapta I.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar va-
cant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice.Cerinţe specifice pentru ocuparea postului de bibliotecar IA
S :a). vechime minimă în muncă: 5 ani;b).  studii medii absolvite cu diplomă de ba-
calaureat sau diploma de absolvire a liceului;c)  Permis categorie B;Concursul se
organizează la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, str. Decebal nr. 2, în data de
14.01.2019, ora 10:00 – proba scrisă și în 18.01.2019, ora 10:00 – interviul.Data limită
până la care se pot depune dosarele de concurs este 04.01.2019, ora 16:00.Dosarele de
concurs se depun la secretariatul bibliotecii, persoana de contact:Câmpian Raluca Ioana
Biblioteca Județeană Satu Mare Str. Decebal nr. 2 Tel: 0261-711199; Manager,  Istrăuan
Lacrima Camelia

l Biblioteca Județeană Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de executie - bibliotecar, grad profe-
sional IA S– Filiala nr. 1 a Bibliotecii Judetene Satu Mare.Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G.nr. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.Cerinţe specifice pentru ocuparea
postului de bibliotecar IA S :a). vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni;b). vehime
minimă în specialitate: 5 anic). cunoștințe de utilizare a echipamentelor tehnice din
dotare;d). studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul bibliologie
și științele informării, biblioteconomie sau în domenii socio-umane conexe, completate
cu studii postuniversitare în ştiinţele informării sau de specializare în domeniul bib-
lioteconomic;e). cunoașterea la nivel mediu a unei limbi de circulație
internațională;Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, str.
Decebal nr. 2, în data de 14.01.2019, ora 10:00 – proba scrisă și în 18.01.2019, ora
10:00 – interviul.Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este
04.01.2019, ora 16:00.Dosarele de concurs se depun la secretariatul bibliotecii, persoana
de contact: Câmpian Raluca Ioana Biblioteca Județeană Satu Mare Str. Decebal nr. 2
Tel: 0261-711199; Manager,  Istrăuan Lacrima Camelia

INFORMARE

Această informare este efectuată de: SILAGHI ILEANA cu domiciliul în Satu Mare,
str. Jiului nr.6, bloc 47, etaj I, ap.27, jud. Satu Mare, telefon: 0771-352 246, ce inten-
tioneaza să solicite de la A.N. APELE ROMÂNE – Administraţia Bazinală de Apă
Someş-Tisa Cluj, aviz de gospodărirea apelor la faza PUZ, aferente obiectivului de in-
vestiţii: Elaborare P.U.Z. pt. pentru introducere în intravilan în vederea lotizării și
construirii de case de locuit P-P+M – P+1, pe imobil cu nr.cadastral 103119  din CF
103119  UAT Lazuri, localitatea Lazuri, judetul Satu Mare. 

Această investiţie, pe linia gospodăririi apelor prevede:
sursă de apă: racordare prin branșamentele individuale ale caselor la rețeaua de apă co-
munală existentă pe strada învecinată, 
colectare ape uzate menajere: în bazine individuale ale caselor, în viitor prin racordare la
rețeaua de canalizare comunală. 

Ca rezultat al asigurării consumului de apă pentru casele de locuit, vor rezulta
ape uzate menajere, ce se vor evacua in bazinele de colectare etanşe ale acestora, de la care
vor fi transportate prin vidanjare la o staţie de epurare apropiată pt. epurare şi evacuare.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărirea apelor pot con-
tacta solicitantul de aviz la adresa susmentionată. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ – TISA CLUJ, prin S.G.A.
SATU MARE, str. Mircea cel Bătrân nr.8/A., tel: 0261 – 770 177, după data de
14.12.2018.
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EURO INSOLV S.P.R.L., scoate la vanzare,
prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente,terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel.

0749212108

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre societatea
noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, su-
prafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite,
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 localitatea Satu
Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri
de depozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în
localitatea Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, ju-
deţul Satu Mare, la 170.488 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Proprietate imobiliară (SC Orientlux SRL) de tip: clă-
diri, construcţii şi teren intravilan, situată în localitatea
Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 84, judeţul Satu Mare,
ce constă in construcții, suprafata utila de 4.116 mp
(clădirea pavilion administrativ, clădirea anexă - sala
cazanelor;  clădire depozitare – prezentare; clădirea de-
pozit; clădirea depozit materiale; 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 parcul
industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5: aprox 1600
mp, la pretul de 312.557 euro. Acestea se vand in bloc
sau individual. 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 marcat,
chiller, ventiloconvector, la 11.619 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport. 

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 transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune1.628
sistem gestiune1.910

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 transport

SC DORIS NET SRL

Autobasculanta Volvo FM 480 la 93.620 ron.
Autoutilitara Man TGA 41390 la 142.081 ron.
Autoutilitara Man TGA 41410 la 116.912 ron.

SC 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 ju-
diciar 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 BEVERAGE 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 PANATEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM

SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora
14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00. Depunerea documentelor necesare
participării la licitatie si dovada depunerii cauțiunii,
se va face cel târziu până în ziua dinaintea licitatiei,
ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de administrator judiciar al debitoarei Consul
Truck Srl, numită prin Încheierea  nr. 449/F din data
de 10.06.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare,
Secţia a II- a Civilă, de Contencios, 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 intravilan, în
suprafață de 2800 mp, și hală sevice, cu suprafata de
405 mp la pretul de 262.000 lei. Licitatiile 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 judiciar
din Satu Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10, jud. Satu
Mare.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de admi-
nistrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in,
fabrica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la
suma de 1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 – Ferma
Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea loc la
sediul ales al administratorului judiciar, str. N. Bal-
cescu, nr.10, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora
11:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei NORD STERN BEVE-
RAGE 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 Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație publică,
Complex clădiri , amenajări și teren intravilan “ ,
formată din bunurile imobile, cu destinaţie
agrozootehnică - industrial - comercială situată în loc.
Livada , Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platform betonată 25.000 mp,
teren intravilan 73.211 mp, la prețul de 4.419.571 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 (show-
room, birouri, service auto), teren intravilan 5.200 mp,
mijloace fixe, piese de schimb, scule si dispositive veri-
ficatoare, toate la prețul de 1.412.488 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 acestuia
din str. Nicolae Balcescu, nr.10,  Satu Mare, sau la nr.
de telefon 0749212108, sau email office@euro-
insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

Apartamente:
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de
16,80 mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu
Mare, str. Trandafirilor, nr. 43 – 35.396,55
euro
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:
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp,
situat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului,
F.N., înscris în CF 154693, având nr. cad.
154693 – 53.200 euro + TVA.
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Priete-
nia, jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G
Asset Arhitecture SRL, drum pavat -
89.620,00 euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SRL, drum pavat - 3.460,00 euro
+ TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SRL, drum pavat - 3.105,00 euro
+ TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat
în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SR, cale de acces - 1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges + Teren
extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sap-
ata, jud. Arges – 528 euro
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință
arabil. 7.504 euro
Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință
arabil.–14.256 euro
Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și
construcții formate din magazie de ierbicide
având SC 110 mp, magazie de cerereale cu SC
de 250 mp și pod având SC de 20 mp – 25.550
euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel
Mureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul
Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având aria
construită de 1.209 mp și suprafața utilă totală
de 4.132,99 mp și depozit, având ac. 75 mp +
teren intravilan format din două parcele, având
suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de
Mureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusă
din grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfec-
tor, 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
Spațiu industrial și teren aferent în suprafață
de 31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. De-
pozitelor, nr. 24A, jud. Satu Mare - 372.320
euro + TVA; Dozator DA2-6 și Copiator Mi-
nolta - 928 lei + TVA 
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 intrav-
ilan în suprafață de 424 mp, cu deschiderea la
stradă de 11,22 ml., situate în loc. Deva, str. 22
Decembrie, nr. 180, jud. HD– 88.600 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
259.724 euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu
social, atelier mecanic, atelier de debitat
bușteni, depozit material lemnos, depozit pro-
duse finite, vestiar, grup social, atelier finisaje,
hală montaj, sală de mașini, atelier debitare,
copr administrativ  în suprafață utilă de
3.268,80 mp + teren intravilan în suprafață de
9.007 mp, situat în loc. Tășnad, str. Santăului,
nr. 4, jud. Satu Mare - 123.840 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp,
situat  în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscris în CF 101574 având nr.
top 760/9 + Construcție zootehnică (
extratabulară ), alături de anexă gospodărească
( tabulară ) și șopron deschis ( extratabular ) +
Teren intravilan în suprafață de 4.300 mp,
situate în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având
nr. top 760/10/B și 760/10/B-C – 146.700
euro
Clădire comercială având suprafața utilă de
256 mp și teren aferent în suprafață de 300 mp,
situate în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud.
Satu Mare - 99.095 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-
tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150

mp – 124.355 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admini-
strativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp + utilaje
agricole și industriale – 698.000 lei
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
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicinale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 47.810 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 48.320 euro 
Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50
mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,
baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise în
CF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1
+ bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul în
suprafață de 3.193 mp pe care este amplasat
imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei
vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.
187 – 7.183 euro
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edi-
ficată pe terenul unui alt proprietar, având
suprafața construită de 30 mp, suprafața utilă
de 24 mp – 3.895 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN,
CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată în
municipiul Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su =25
mp, clădirea este edificată pe un teren care
aparține altui proprietar, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.676 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“,
cu destinaţie comercială situată în loc. Hotoan,
nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc=
128 mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 3.863 mp care
aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145
Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare. – 8.069 euro
Proprietatea imobiliară “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 924 mp, care aparține aceluiași propri-
etar, 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. – 9.892 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“,
cu destinaţie comercială situată în loc. Ghenci,
nr. 43, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc=
292 mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 446 mp care
aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 11
Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna
Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.883 euro
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare ,

Calea Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața
de 3,74 mp - 553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș ,
str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de
5,00 mp - 740 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș,
str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00
mp -446,40 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 1, în față la hale de lactate, suprafața
3,74 mp - 553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp -
553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Uni-
rii, str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 372 euro +
TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74
mp - 553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
peste drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața
3,74 mp – 553,52 euro + TVA.
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd.
Lucian Blaga, pe colț de Farmacia Catena,
suprafața 4,80 mp – 710,40 euro + TVA

Închirieri:

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

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

Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km
– 4.371 euro + TVA
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.300 euro + TVA
Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identifi-
care WMAH13ZZ77M466632, an fabricație
2007, motor tip D 20066 LF31, capacitate
cilindrică 10.518 cmc, putere max. 324
Kw/1.900 rmp, nr. de înmatriculare SM 16
FIN - 5.400 euro + TVA, posibilități de rată
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 1.645 euro + TVA

Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 12.991 euro + TVA –
propietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, acce-
sorii, diverse pt. animale ) – 9.908 lei + TVA
propietatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 3.289 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) propri-
etatea Ioana Nico Service 90 SRL-D –
5.665,95 lei + TVA
Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea
Ionică Trip SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) pro-
prietatea Girobel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea
Salubrizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-
etatea Luca SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă ) proprietatea Zidul
Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik
& Sebastian SRL
Bunuri mobile ( mobilier, echipamente
tehnologice ) proprieatea Farmacia Buna Ve-
stire SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Eurobovis SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Esrom Tel
SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) pro-
prietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii
auto, stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de garaj, auto ) propri-
etatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) pro-
prietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprie-
tatea 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 re-
gistrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu

Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar
a urmatoarelor falite:  
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite,- vi-
trina 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 FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite bu-
nuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4
fete, utilaj multiplu, banzic.
• COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile și stocuri de
marfă cu o valoare de piață de 94.355,00 lei.
• SC   SERVICII DEPANAJ     SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en re-
dressement, 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, co-
muna 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 21.12.2018, 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 14.12.2018, 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 reorgani-
sation, en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter, ap.1, comuna Florești,
județul Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2018, ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
• SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp+ construcție
aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, îmrepună cu utilajul și echipamente cu montaj
( centrală termică, combustibil biomasă, cu montaj sistem complex de irigare.) Preț 2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI R155DT preț
53.147,2 lei , încărcător frontal preț 19.253,8 lei , mașină bilonat preț 18.828,8 lei, freză rotativă FREZĂ
F2140 preț 11.484,2 lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 8.172,8 lei, autoutilară frigorifică MERCEDES
SPRINTER 316 CDI preț 47.990,0 lei, instalație procesare preț 46.946,6 lei prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

• NELACOMIMPEX SRL, în lichidare,  Adresă sediu social: Sat Vama, Comuna Vama, Str. VALEA
MARIEI, Nr. 135, Judet Satu Mare, Identificator Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.J30/16/1998, Cod unic de înregistrare: 10094819 prin lichidator  administrativ ADMIN
INSOLV SPRL  numit prin  rezoluția    nr.   9179 din data de  27.11.2018  pronunţată de către Oficiul Re-
gistrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 34560/26.11.2018 notifică deschiderea
procedurii de lichidare împotriva debitorului NELACOMIMPEX SRL, în lichidare .

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este  de 10 zile de la primirea prezentei notificări.

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa
din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa cre-
dală.
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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. 

Magazin La Cristi



15/ Joi, 13 decembrie 2018 Programe TV Gazeta de Nord-Vest 

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii în această zi trebuie să lucreze
la comportament şi comunicare. Ar fi
benefic să învăţaţi mai multe în acest
sens, pentru a reuşi să vă autodepăşiţi
în multe circumstanţe.

TAUR(21 aprilie – 21 mai)
Taurul este astăzi cel mai norocos semn.
Este posibil să obțineți un succes major
în afacerile personale și în toate aspectele
legate de domeniul muncii.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii în această zi îşi vor petrece
timpul rezolvând multe proiecte pentru
serviciu. Concentrare maximă şi
randament sunt cuvintele care îi vor
descrie cel mai bine pe aceşti nativi astăzi.

RAC(22 iunie – 22 iulie)
Astăzi, Racii sunt foarte activi. Chiar
dacă vreţi să faceţi totul şi să preluaţi
controlul asupra a tot şi toate, nu
refuzați ajutorul altora.

LEU(23 iulie – 22 august)
Leii sunt în impas din cauza unei
probleme emoționale grave. Există
posibilitatea ca, pentru oamenii de
familie, o pasiune interzisă să fie cauza
acestor probleme. 

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele vor putea îmbunătăți astăzi
relația cu şefii. Cel mai probabil, nu îţi
vei mai face griji cu privire la posibila
concediere din actuala poziție.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanțele ar putea avea o zi grea.
Probabil că trebuie să munciți mai mult
pentru a duce la capăt o sarcină la
serviciu sau să ajutați o rudă cu câteva
comisioane. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii trebuie să-și analizeze viața
și să găsească acei factori care îi
împiedică să fie pe deplin fericiți.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii sunt optimiști azi și vor
încerca să găsească ceva pozitiv în tot
ceea ce îi înconjoară. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii vor fi greu de înţeles
astăzi, chiar şi de către prietenii
apropiaţi şi rude. Cel mai probabil,
vei vrea să te retragi în tine, iar
adevăratele tale emoţii vor fi ascunse
altora.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii sunt deja cu gândul la
începutul Sărbătorilor de Iarnă. Asta
se datorează şi apariţiei oboselii, după
multe ore de muncă şi multe
probleme.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştilor le vin astăzi o mulţime
de idei neobişnuite. Pune totul
pe hârtie, ca să nu uiţi vreuna
dintre aceste idei.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Fii diferit
ep 2
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Film doc.O stiinta
fascinanta ep 1,2
13:00 – Film doc. Cautand
extraordinarul cu jenni
sezon 3 ep 7,8
14:00 – Calea adevar si viata
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Glasul Bisericii (r)
17:00 –Avocat 
18:00 –Ora adevarului 

19:30 – Box Office
20:00 – Music News
20:45 – La izvor de cânt şi
dor
22:00 – Puterea exemplului
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – La izvor de cânt şi
dor (R)
03:00 – Muzică şi voie bună
(reluare )
05:00 – Incursiune în cotid-
ian (reluare )
06:00 – Avocat TV 
(reluare)

Recomandare

20: 30 - Nouă vieți
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 Nouă vieți 23:00
Vagabondul milionar 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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Nu puțini au fost săt-
mărenii care au rămas perplecşi
când într-o dimineață au consta-
tat că zona de picnic din Micro
16  le-a fost transformată, peste
noapte, într-o adevărată stână.
Un cioban pripăşit prin zonă a
crezut de cuviință să vină cu o
turmă de oi tocmai pe malul
Someşului, şi să-şi pască mioarele
cu cea mai mare dezinvoltură de
parcă locul cu pricina era undeva
în creierul munților.  Sigur că du-
bioasa apariție i-a făcut pe cei
care locuiesc prin zonă să fie mai
mult decât revoltați deoarece pe
lângă faptul că animalele lasă în
urma lor dejecții şi miros, acestea
pot să aducă în zonă şi diferiți
paraziți.

”Aventura” ciobanului
pe plaiuri sătmărene a fost însă

de scurtă durată deoarece a tre-
buit să-şi ia rapid catrafusele, la
intervenția Poliției Locale, care
i-a mai aplicat şi o amendă
usturătoare, atât lui cât şi propri-
etarului stânei. 

Hotărârile Consiliului
Local Satu Mare interzic cu
desăvârşire păscutul oilor în in-
travilanul municipiului reşedință
de județ.

SENTINȚĂ

Fostul șef al IPJ Satu Mare,
Liviu Tăut, achitat de Înalta
Curte de Casație și Justiție

De închiriat!

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

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!

Fostul șef al inspectora-
tului de Poliție
Județean (iPJ) satu

Mare, Liviu ioan tăut, a fost
achitat, alături de ceilalți
inculpați în acest dosar, de ju-
decătorii Înaltei Curți de
Casație și Justiție. În cele ce
urmează, redăm integral
sentința judecătorilor iCCJ,
care este definitivă.

”Detalii soluţie: I. Ad-
mite apelurile declarate de in-
culpaţii Tarr Attila Csongor,
Tăut Ioan Liviu şi Şaitoş Ioan,
împotriva sentinţei penale nr.
106/P.I. din 16 noiembrie
2016 a Curţii de Apel Oradea
– Secţia Penală şi pentru Cauze
cu Minori. 

Desfiinţează, în parte,
sentinţa apelată şi rejudecând:
În baza art. 396 alin. 5 rap. la
art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod
procedură penală, achită pe in-
culpatul Tarr Attila Csongor
pentru săvârşirea infracţiunii
de cumpărare de influenţă prev.
de art. 292 alin. 1 Cod penal cu
aplicarea art. 6 din Legea nr.
78/2000 şi art. 35 alin. 1 Cod
penal. 

În baza art. 396 alin. 5
rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I
Cod procedură penală, achită
pe inculpatul Tăut Ioan Liviu
pentru săvârşirea infracţiunii
de trafic de influenţă prev. de
art. 291 Cod penal rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000 şi art.
35 alin. 1 Cod penal. În baza
art. 396 alin. 5 rap. la art. 16
alin. 1 lit. b teza I Cod proce-
dură penală, achită pe inculpa-
tul Şaitoş Ioan pentru
săvârşirea infracţiunii de favo-

rizarea făptuitorului prev. de
art. 269 alin. 1 Cod penal. 

Înlătură dispoziţia de
instituire a măsurii sechestrului
asigurător asupra acumulatoru-
lui marca Bosch şi asupra celor
patru anvelope marca Riken-
Snowtime T5 FB A00X mon-
tate pe autoturismul marca
Ford Ka nr. identificare
WFOBXXWPRBD22443, an
de fabricaţie 2003, aparţinând
inculpatului Tăut Ioan Liviu,
precum şi dispoziţia de confis-
care specială a aceloraşi bunuri. 

Cheltuielile judiciare
ocazionate de soluţionarea cau-
zei în fond rămân în sarcina
statului. 

Menţine celelalte dis-
poziţii ale sentinţei apelate. II.
Respinge ca nefondat apelul
declarat de Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie – Direcţia Naţională
Anticorupţie – Serviciul Teri-
torial Oradea. Cheltuielile ju-
diciare ocazionate de
soluţionarea apelurilor decla-
rate de inculpați şi de Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Ca-
saţie şi Justiţie – Direcţia Na-
ţională Anticorupţie –
Serviciul Teritorial Oradea
rămân în sarcina statului. 

Onorariul parţial cu-
venit apărătorilor desemnaţi
din oficiu pentru apelanţii inti-
maţi inculpaţi Şaitos Ioan, Tarr
Attila Csongor şi Tăut Ioan
Liviu, până la prezentarea apă-
rătorilor aleşi, în sumă de câte
90 lei, rămâne în sarcina statu-
lui şi se suportă din fondurile
Ministerului Justiţiei. 

Definitivă. Pronunţată
în şedinţă publică, azi, 11 de-
cembrie 2018.”

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai/
Baciule, unde paști fără nici un bai?

Cristian stan

DECIZIE. Sentința magistraților de la Înalta Curte de
Casație și Justiție este definitivă
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