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Târgul de Crăciun îi așteaptă
pe sătmăreni cu multe
cadouri muzicale! 

cotidianul sătmărenilor
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VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019
Câţi bani vor primi bugetarii anul viitor
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Bugetarii vor putea primi
câte 1.450 de lei și în următorii ani,
potrivit unui act normativ publicat
joi în Monitorul Oficial. 

Guvernul a decis ca în
perioada 1 ianuarie 2019 – 31
decembrie 2020, bugetarilor să li se
acorde vouchere de vacanţă de câte
1.450 de lei, exact ca şi până acum.

„Instituţiile şi autorităţile publice
(…) indiferent de sistemul de
finanţare şi de subordonare, inclusiv
activităţile finanţate integral din
venituri proprii, înfiinţate pe lângă
instituţiile publice, acordă, anual, în

perioada 1 ianuarie 2019 – 31
decembrie 2020, vouchere de
vacanţă în cuantum de 1.450 lei
pentru un salariat”, scrie în OUG,
dată de Guvern.

În concluzie, la anul şi în
2020, bugetarii vor putea primi câte
un voucher de vacanţă de 1.450 de
lei pe care să-l folosească în ţară. În
perioada 1 iulie 2017 – 30
noiembrie 2018, aproximativ 1,2
milioane de români au beneficiat de
aceste vouchere, chestiune care a dus
la încasări şi cifre record cu privire la
numărul de turişti în ţară.

PROIECT

Sătmărenii se pot trezi fără mașini
8Autoturismele vor fi ridicate dacă sunt lăsate în zonele cu restricții, împiedicând astfel utilajele de
deszăpezire sau încurcând anumite lucrări din oraș

Felicitări / pag. 9



Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Miercuri, 19 decembrie 2018 

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 19 decembrie 2018
ziua 353 a anului

Soarele răsare la 8 și 14 minute,
apune la 16 și 35  minute.

1916 - Primul război mon-
dial: Se sfârșește Bătălia de la
Verdun, dintre trupele ger-
mane și cele franceze.

Nu suferi niciodată din cauza
unei probleme financiare;
suferi întotdeauna din cauza
unei probleme care este în
mintea ta.

(Roert Shuller)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Sf. Mc. Bonifatie;
Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei;
Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia
(Post).
Greco- catolic - Sf. Bonifaciu,
martir.
Romano - catolic - Fer. Urban
al V-lea, papă.
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Discutând cu primarul
din Beltiug, cu dl. Bartok Gurzău
Ioan, despre marele eveniment al
Centenarului Unirii, primul lucru
a fost să-mi arate, cu multă mân-
drie, revista comemorativă a şcolii
de acolo, o adevărată carte “mo-
zaic”, scoasă de copiii şcolii,
coordonaţi de directoarea
inimoasă Aurora  Badea, de Ro-
xana Cimpoieş şi Laszlo Bekecs.

Un titlu, nici nu se putea
mai potrivit, dedicat actului de la 1
Decembrie 1918, “Suflet de
român”, cu o copertă simbolică a
steagului românesc. Dacă ar fi fost
în viaţă, Viorel Sălăgean s-ar fi bu-
curat enorm, dar se bucură acolo,
sus, de rezultatele frumoase ale
şcolii care-i poartă numele. Revista

are 109 pagini şi se deschide cu tex-
tul Imnului de Stat “Deşteaptă-te
române!”, versurile lui  Andrei
Mureşanu, 11 strofe ce dau un im-
bold tuturor celor ce au simţire
românească. Un Cuvânt înainte
este semnat de cadrele didactice co-
ordonatoare, accentuând că
“Munca este bucurie, e libertate, e
joc, adică creaţie”, lucru ce duce la
imaginaţie, interes şi creativitate, lu-
cruri care apar pe parcursul pagini-
lor revistei. Motto-ul ales de Aurora
Badea “Neamurile trăiesc şi devin
eterne prin păstrarea memoriei
eroilor lor”, cuvinte nemuritoare şi
atât de necesare pentru poporul no-
stru, nu numai la ceas de sărbătoare,
ci oricând, mereu şi... acum, aparţin
lui Nicolae Iorga. Directoarea este
pretenţioasă în tot ce se realizează la
şcoala pe care o conduce, având ca
obiectiv dezvoltarea spiritului civic
prin creativitatea elevilor, prin fun-
damentul moral ce se sădeşte din
prima clasă. Se face o frumoasă pre-
zentare istorică a evenimentului de
la 1 Decembrie 1918, cu o serie de
fapte, pe care elevii nu le găsesc în
cărţile de istorie ( foarte sărace,
chiar de-s alternative!). “Argument”
este semnat de coordonatoarea Ro-
xana Cimpoieş. Revista este
presărată cu imagini ce reprezintă
lucrările elevilor talentaţi din şcoală
( Buzaş Raul, Varga Rahela,
Logyină Dănuţ, Szezseran Ştefania,
Mutter Amalia, Szilagyi Silvia Kety,
Leva Patric, Mureşan Casian, Tarr
Mattias, Verzeş Diana, Mărcuş

Mălina Paula, Gorcsi Denisa, Bo-
hler Valentin, Chereji Teodora,
Toduţ George, Buzaş Sebastian,
Gorcsi Dalma, Bisi Anett, Coste
Antonia, Pop Kristian). Au scris
poezii despre ţară: Pop Kristian,
Vali Slavu, Casonea Dan Ştefan,
Szilagy Szilvia, Recsei Kristian şi
Adam Ionela. Zece elevi au scris
poezii patriotice, din care remarc pe
Balatici Alexandra (cls.  a VII-a),
care redă versurile găsite în raniţa
unui soldat mort în toamna anului
1918, pe nume Sorica : “ Nu plânge,
maică Românie!”, care se încheie aşa
: “Nu plânge, maică Românie!/
Adună tot ce-i bun sub soare/ Ne
cheamă şi pe noi la praznic,/ Când
România va fi mare!”. Interesant ,
revista nu uită să prezinte o serie de
preocupări ale copiilor, publicând
şi o serie de reţete specifice
gospodăriilor noastre, începând cu
“Pâine de casă”, “Gogoşi din
Ghirişa”, “Sarmale de post”, “Cozo-
nac cu cacao”, “ Ciurigauă”, “Sarmale
în foi de varză”, “Miel umplut”,
“Ştrudel din Beltiug”, “Pască de
Paşti din Beltiug” şi, desigur, “Şunca
de Paşte”. Sunt, de asemenea, pre-
zentate tradiţii şi obiceiuri
strămoşeşti, cum ar fi “Sânzienele”,
“Pomana porcului”, “La colindat”,
“Joia Mare”, “Mărţişorul”, “Babele
de martie”. Revista, putem spune, că
este frumos ilustrată prin desenele
copiilor sub deviza: “Iată ce pot face
două mâini dibace”. Cele 16 desene
sunt demne de laudă, cu mult curaj
şi talent, chiar în coloratură.

Felicitări, copii! Mai ales cls.
pregătitoare A din Răteşti! Oricum
ne-am crede, copiii rămân copii şi...
jocurile de ieri şi azi sunt prezente
în revistă, pe parcursul a 10 pagini,
începând cu “jocuri demult apuse...”,
cum ar fi: De-a v-aţi ascunselea,
Ţară, ţară, vrem ostaşi etc.

Ce bine s-au gândit coor-
donatorii, nelăsând neobservate
sărbătorile româneşti, pe care copiii
nu trebuie să le uite şi pe care le
întâmpină alături de familie, multe
şi alături de preot şi credincioşii din
localitatea lor: Floriile, Sfintele
Paşti, Crăciunul, Sf. Gheorghe, Sf.
Dimitrie etc. Mi s-a părut intere-
sant capitolul din revistă ce se referă
la amintirile din viaţa bunicilor şi
străbunicilor sau chiar a
părinţilor copiilor care au pove-
stit “O zi din viaţa lor”. Au pre-
zentat materiale: Gherman
Adelina, Balatici Alexandra
Maria, Verzeş Diana Maria,
Benţe Claudia. Tot atât de inte-
resante sunt gândurile de respect
şi omagiu ale elevilor faţă de eve-
nimentul Marii Uniri, ca şi “Cu-
vinte de patrie” menite să
întărească relaţiile de prietenie
dintre copii încă de pe băncile
şcolii, gânduri semnalate cu mult
bun simţ de Roxana Cimpoieş.
Pozele colective, din final, spun
mult, ca şi bucuria unui primar şi
a directoarei de şcoală care ştiu să
preţuiască înaintaşii, ştiu să apre-
cieze valorile.

tEODOR CURPAş

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și

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

VIAȚA LA ȚARĂ
Colindătorii Asociației
ȚARA OAȘULUI
Beneficiarii Centrului de Ser-
vicii Sociale SFÂNTUL GHE-
ORGHE din Românași,
județul Sălaj, au fost colindați de
reprezentanții Asociației ȚARA

OAȘULUI, în ziua de Sfântul
NICOLAE, și au dăruit cadouri
beneficiarilor. Vă invităm să
urmăriți în această seară  de la ora
20.45, un amplu reportaj realizat
împreună cu colindătorii
Asociației ȚARA OAȘULUI.
Realizator: Dumitru
Țimerman.

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

Şcoala din Beltiug: 
Revista omagială “Suflet de român!”
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Cum se pregătesc oşenii pentru marea
sărbătoare a Crăciunului. Datini şi obiceiuri

Oșenii, oameni har-
nici, mândri și
gospodari, se

pregătesc din timp pentru
marele eveniment –
Crăciunul – odată cu în-
ceperea postului, la 15
noiembrie, „postul de bucate
și postul de păcate”. În
această perioadă toți membrii
familiei se ocupă cu treburi
care țin de: curățenia curții, a
casei, a mormintelor etc.

Oșencele sunt maestre
în arta gătitului și pregătesc de
sărbători bucate specifice
zonei după rețete tradiționale
învățate de la mamele și buni-
cile lor, iar secretul reușitei
acestora e numai de ele știut.
Nu lipsește tradiția tăierii por-
cului, în ziua de Ignat și a
pregătirii preparatelor speci-
fice sărbătorilor de iarnă:
cârnații, jumările, caltaboșii,
slănina, boacele umplute, frip-
turile, cozonacii, prăjiturile și,
de asemenea, colăceii pentru
răsplata colindătorilor. Pe

masa oșenilor, la loc de cinste,
alături de bucate și alte
băuturi, stă sticla cu ,,pălincă
de Oaș”, băutură tradițională
cunoscută în întreaga lume.

Colăceii sunt dăruiți
copiilor de către gazde, alături
de nuci și mere (mai nou și
dulciuri sau bani) și sunt
adunați de aceștia în
trăistuțele de pânză
confecționate de mamele sau
bunicile lor. De asemenea, tot
în categoria pregătirilor de
Crăciun intră învățatul col-
inzilor și al scenetelor (Steaua,
Viflaimul, Capra, Chiraleisa).
Aceste activități se desfășoară
acasă sau la șezătorile organi-
zate în perioada
premergătoare sărbătorilor de
iarnă. Până la Crăciun toată
lumea, de la mic la mare, tre-
buie să știe colinda.

Manifestările speci-
fice sărbătorilor de iarnă în
Țara Oașului sunt numeroase
cum ar fi: colindatul cu
Steaua, cu Viflaimul, cu
Capra, cu Plugușorul, cu Sor-
cova, Chiraleisa.

De asemenea, această

perioadă este propice practi-
cilor magice de măritiș (de-
scoperirea ursitului, aducerea
pețitorilor), de prosperitate,
de fertilitate, de împlinire a
omului, de înfrumusețare. La
colindat participă aproape în-
treaga colectivitate, de la
cetele de copii, la cetele de
tineri sau la cele ale bătrânilor.
Sunt cântate în special colin-

dele religioase, dar și cele laice,
sau colindele legate de viața
pastorală, care au asimilat bal-
ada, colindele cu caracter
satiric.

Colinda este recitată
la fereastra casei, iar gazda
generoasă auzind colinda de-
schide ușa și poftește
colindătorii în casă pentru a-i
cinsti și a sărbători împreună
marele praznic al nașterii lui
Isus. În fiecare casă, în seara de
Crăciun, lumina este aprinsă,
porțile sunt deschise pentru a
primi colindătorii, iar familia
este așezată în jurul mesei, bu-
curându-se de marea
sărbătoare alături de turiștii
prezenți în zonă pentru petre-
cerea sărbătorilor de iarnă.

Oșenii iubesc atât de
mult aceste tradiții și obiceiuri

din zona lor încât au creat un
festival internațional al obi-
ceiurilor de iarnă, organizat
anual, în a doua sau a treia zi
de Crăciun, la Negrești-Oaș.
Aici, se adună grupuri de
colindători și formații artistice
la o paradă a portului popular,
iar apoi se întrec în a prezenta
cele mai frumoase și originale
colinzi și obiceiuri de iarnă.

De remarcat, în Țara
Oașului este obiceiul purtării
costumelor tradiționale în
zilele de sărbătoare, o
adevărată paradă a portului
popular oșenesc. Aceste cos-
tume se pregătesc cu multă
migală de către fetele și fe-
meile din zonă și sunt
îmbrăcate în zilele de Crăciun
la biserică și la danț (hora
tradițională din Țara Oașului).

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

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

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

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

Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;

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

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

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

Dr. Revesz Andrea
MEDIC SPECIALIST

NEUROLOG
Programări: 0261/766390
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

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

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

Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR 

MEDICINA INTERNA
competenţă în ecografie
abdominală, ecografie vasculară,
ecografie tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49
_____________________
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CAMPANIE

Stai departe de droguri. Viața
trebuie trăită, nu distrusă
8Primul eveniment din cadrul proiectului, coordonat de polițiștii sătmăreni, a avut
loc recent la Tășnad

Recent, în orașul Tășnad,
s-a desfășurat primul
eveniment al proiectului

,,Stai departe de droguri. Viața
trebuie trăită, nu distrusă!”.
Manifestarea a fost organizată
de Poliția Orașului Tășnad, cu
aportul  autorităților locale –
reprezentanți ai Poliției Locale
Tășnad și Jandarmeriei Tășnad
în colaborare cu Liceul
Tehnologic Tășnad și Școala
Gimnazială Tășnad.

Despre riscurile
consumului de
substanțe interzise

Într-un cadru
nonformal, în prezența
autorităților locale, a cadrelor
didactice, părinților  și elevilor din
ciclul gimnazial și primar, s-a
urmărit a se aduce în prim plan
problematica consumului de
tutun, alcool și droguri, dar și
aspecte privind pregătirea
antiinfracțională a populației.

Despre riscurile
consumului de substanțe
interzise, cauzele care generează
consumul, dar și despre semnele
instalării dependenței le-a vorbit
celor prezenți coordonatorul
Centrului de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Satu
Mare. 

Totodată, prin
intermediul materialelor și a
spoturilor prezentate, s-a încercat
a se găsi răspunsul la întrebarea
,,Ce e de făcut în cazul în care se
instalează dependența?”. 

Soluțiile propuse,
precum și măsurile ce se impun a
se lua în asemenea situații au fost

analizate succint cu participanții,
atât din perspectiva cadrelor
didactice, cât și din perspectiva
părinților. Mesajul ce s-a dorit a
fi transmis viza ideea de a cere
ajutor instituțiilor și persoanelor
abilitate, măsuri de intervenție
existând în momentul în care se
conștientizează faptul că există o
problemă.

Drogurile nu aleg
Drogurile nu aleg!,  a

fost mesajul spotului prezentat,
iar conștientizarea faptului că
exemplul personal are influență
hotărâtoare în devenirea noastră
ca adulți a fost relevată într-o
manieră semnificativă.
Răspunderea penală în cazul
consumului de substanțe interzise

a fost abordată de către polițiștii
din cadrul Compartimentului
Analiza și Prevenirea
Criminalității și Compartimentul
Ordine Publică Tășnad. 

Într-o manieră
interactivă, s-a pus accentul pe
problematica săvârșirii
infracțiunilor  de  furt din genți,
buzunare, locuințe, infracțiuni
comise deseori în scopul
procurării de substanțe interzise.

Metodele cele mai
frecvente folosite de hoți au fost
prezentate de către polițiști prin
intermediul unui film tematic,
care însă aducea în prim plan și
măsurile preventive la care
oricine poate apela pentru a nu
deveni victima unei astfel de
infracțiuni.

Hoții sunt creativi
Hoții sunt creativi, fii

preventiv!, a  fost mesajul transmis
de reprezentanții Inspectoratului
de Poliție Județean Satu Mare,
mesaj ce are la bază statistica
referitoare la faptul că 60% dintre
furturi nu sunt comise prin efracție.

Pliantele împărțite
participanților la final au facilitat
legătura dintre reprezentanții
instituțiilor prezente și
comunitatea locală. Evenimentul
se dorește a face parte dintr-o
acțiune comună a autorităților
locale mult mai amplă, ce se va
desfășura pe parcursul anului 2019,
menită a atrage atenția comunității
locale cu privire la problemele și
riscurile existente la nivelul orașului
Tășnad.

EVENIMENT. Proiectul vine în sprijinul elevilor pentru a-i ajuta să nu ajungă dependenți de droguri

FLORIN DuRA

Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă acordă
angajatorilor care încheie contracte
de ucenicie, în condițiile Legii
nr.279/2005 privind ucenicia la
locul de muncă, sprijin financiar în
cuantum de 2.250 lei/lună pentru
fiecare contract de ucenicie
încheiat.Suma lunară se acordă la
cererea angajatorului, proportional
cu timpul efectiv lucrat de ucenic,
pe întreaga perioadă de derulare a
contractului.

Prin ucenicia la locul de
muncă, se urmărește obținerea unei
calificări pentru tinerii cu vârsta de
peste 16 ani, care doresc să se
concentreze pe învățare pornind de
la situațiile profesionale reale,

concrete, cerute de practicarea unei
ocupații direct la locul de muncă.

Durata contractului de
ucenicie se stabilește în funcție de
nivelul de calificare pentru care
urmează să se pregătească
ucenicul.Prin această formă de
pregătire, ce poate fi între 6 luni și
trei ani, pentru calificări de nivel 1
până la 4, ucenicul poate dobândi
competențe profesionale,
angajatorul obligându-se să-i
asigure condițiile necesare
pregătirii teoretice și practice.

Durata timpului de muncă
este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe
săptămână, iar în cazul tinerilor cu
vârsta de până la 18 ani, durata
timpului de muncă este de 6 ore pe

zi și 30 de ore pe săptămână.
Programul de formare

profesională prin ucenicie la locul
de muncă se finalizează printr-un
certificat  de calificare profesională.

De asemenea, pentru a
asigura tranziția absolvenților de
învățământ superior de la sistemul
de educație la piața muncii,
angajatorii pot organiza programe
de stagiu conform Legii
nr.335/2013 privind efectuarea
stagiului de către absolvenții de
învățământ superior, pe o perioadă
de șase luni de la debutul lor în
profesie.

Angajatorii care încheie
contract de stagiu în condițiile
Legii nr.335/2013 beneficiază la

cerere, pe întreaga perioadă de
derulare a contractului de stagiu, de
un sprijin financiar oferit de
Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă în
cuantum de 2.250 lei/lună, pentru
fiecare contract de stagiu
încheiat.Suma lunară se acordă
angajatorilor de la data încheierii
contractului de stagiu și
proportional cu timpul efectiv
lucrat.

Durata contractului de
stagiu este de șase luni. În termen
de cinci zile de la finalizarea
stagiului, pe baza referatului de
evaluare, angajatorul eliberează un
certificat/o adeverință de finalizare
a stagiului.

Ucenicia la locul de muncă și stagiul profesional – măsuri de stimulare a ocupării
forței de muncă

Cursa
TAROM
București -
Satu Mare,
redirecționa
tă din cauza
ceții

Cursa TAROM
București - Satu Mare, care
trebuia să aterizeze ieri
dimineață pe Aeroportul
Internațional Satu Mare, a
fost direcționată spre Cluj-
Napoca. Aeronava nu a
putut ateriza la Satu Mare
din cauza ceții.

Avionul a decolat de
pe Otopeni la ora 7:10 și
urma să aterizeze la Satu
Mare la ora 8:35. După ce a
dat mai multe ture deasupra
aeroportului sătmărean,
aeronava a fost îndrumată
spre aeroportul din Cluj-
Napoca.

Același lucru s-a în-
tâmplat și în cazul cursei
TAROM București -
Oradea.
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PROIECT

Sătmărenii se pot trezi fără mașini
8Autoturismele vor fi ridicate dacă sunt lăsate în zonele cu restricții, împiedicând
astfel utilajele de deszăpezire sau încurcând anumite lucrări din oraș

Începând de anul viitor,
șoferii sătmăreni care își vor
lăsa mașinile parcate aiurea

riscă să nu le mai găsească.
Primăria Satu Mare, prin
Administrația Domeniului
Public, a propus Consiliului
Local un proiect de hotărâre
care să legifereze acest lucru, ce
va fi dezbătut în ședința din data
de 20 decembrie. Tot atunci, va
fi supusă dezbaterii publice și
propunerea făcută de primarul
Kereskenyi Gabor ca orașul
Satu Mare să devină oraș de
interes turistic. 

Cine riscă să li se
ridice mașinile

Potrivit proiectului de
hotărâre ce va fi dezbătut mâine
în Consiliul Local Satu Mare,
cei care își parchează mașinile în
zonele cu restricții, împiedicând
astfel utilajele de deszăpezire sau
încurcând anumite lucrări din
oraș se vor trezi cu
autoturismele ridicate.

”Tariful pentru
ridicare autovehicule și vehicule
ce împiedică executarea
lucrărilor edilitar gospodărești
și intervenții/ auto/ vehicul/
ridicare- este necesar pentru
cazurile în care se efectuează
lucrări edilitar- gospodărești sau
sunt intervenții de urgență într-
o anumită zonă, în care sunt

staționate autovehicule sau
vehicule. Menționăm faptul că
tariful va fi achitat de către
societatea/ instituția care
solicită ridicarea și nu de
proprietarii autovehiculelor/
vehiculelor”, se arată în
proiectul de hotărâre.

Este important de
precizat că taxa de 250 de lei va
fi achitată de firma/serviciul care
solicită ridicarea și nu de
proprietarii autovehiculelor/
vehiculelor. 

Satu Mare –
staţiune turistică 
de interes naţional

Tot în ședința Consiliului
Local Satu Mare de mâine va fi
supus spre aprobare și proiectul
prin care primarul Kereskenyi
Gabor are în vedere
transformarea municipiului Satu
Mare în staţiune turistică de
interes naţional. Edilul a înaintat
în acest sens un proiect de
hotărâre ce va fi supus aprobării

consilierilor locali în ședinţa din
20 decembrie.  Practic, prin acest
statut, municipiul va avea acces
la unele linii de finanţare prin
programe europene. Astfel,
operatorii din oraș vor putea
accesa fonduri europene în
domeniul turismului.

După aprobarea dată de
Consiliul Local, documentaţia
va fi trimisă Ministerului
Turismului, urmând ca decizia
finală să fie adoptată prin hotărâre
de guvern.

Florin Dura

INIŢIATIVĂ. Proiectul privind ridicarea mașinilor va fi discutat în ședința de mâine a
Consiliului Local Satu Mare

Primul lot de cinci au-
tospeciale Renault 4×2 tip B1-
2 destinate Serviciului de
Ambulanta Judetean Satu Mare
au fost livrate si sunt deja garate
in garajele institutiei. Ele au fost
achiziționate prin Programul
Operațional Regional 2014 –
2020 –  “Îmbunătăţirea capaci-
tăţii de intervenţie la urgenţele
medicale”-un program national
amplu avand ca scop creșterea
capacității de reacție și răspuns
în cazul situațiilor de urgență și
a dezastrelor colective. 

Ambulanțele au fost
extrem de asteptate de catre
echipajele medicale avand in ve-
dere gradul de uzura al autospe-
cialelor existente si numarul
mare al kilometrilor rulati cu
acestea. Este de mentionat ca
62% din parcul auto al S.A.J.
Satu Mare are o varsta de peste
10 ani, iar media kilometrilor
parcursi cu aceste autospeciale
este de peste 500.000km.

Cheltuielile cu menti-
nerea in stare operationala a au-
tospecialelor reprezinta un
impact financiar major pentru

unitate, in conditiile in care cu
toate eforturile depuse, aceste
ambulante nu mai prezinta si-
guranta pentru interventiile de
urgenta, existand permanent
riscul unor defectiuni tehnice in
timpul deplasarii la/de la inter-
ventie.

La nivelul conducerii
S.A.J. s-a stabilit un program de
instruire al medicilor si asisten-
tilor referitor la dispozitivele si
echipamentele medicale de pe
noile autospeciale precum si un
calendar de intocmire a forma-
litatilor de inmatriculare si in-
cheiere a asigurarilor obligatorii
si facultative astfel încât ambu-
lantele sa devina operationale
cat mai curand.

Campania “SALVA-
TORII DONEAZĂ SÂNGE
PENTRU VIAȚĂ!” care are ca
scop sensibilizarea și mobiliza-
rea cât mai multor cetățeni
pentru a deveni donatori de
sânge a început. Ieri dimineață
la Centrul de Transfuzii Satu
Mare s-au prezentat deja pri-
mii donatori. Alături de pom-
pieri au ajuns și cetățeni care
au înțeles importanța acestui

gest.
”Reamintim tuturor

sătmărenilor că se pot alătura
campaniei noastre prezen-
tându-se în perioada: 18 – 20
decembrie la Centrul de
Transfuzii Satu Mare, de pe
Drumul Careiului Nr. 26,
între orele 08:00 – 11:00. Prin
gestul nostru putem salva o
viață!”, este apelul pompierilor
sătmăreni.

Cinci ambulanțe noi au ajuns
la Satu Mare

Pompierii sătmăreni oferă un
exemplu de atitudine civică

Siguranța cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au desfășurat la data de
17 decembrie a.c., pe raza județului,
activități specifice sezonului rece, în
vederea prevenirii și combaterii
accidentelor rutiere. Astfel polițiștii
rutieri din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Satu Mare au
desfășurat activități de prevenire și
combatere a accidentelor rutiere,
fiind prezenți pe principalele artere
rutiere din județ, pentru
desfășurarea fără probleme a
traficului rutier din cauza ninsorii,
ocazie cu care au aplicat peste 80 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de aproximativ 21 300 de
lei și au dispus măsura
complementară de reținere a
permisului de conducere în cazul a
5 conducători.

Cinci lucruri
recomandate șoferilor să nu le facă
pe polei, gheață și zăpadă:
1. Nu lăsaţi nimic la voia
întâmplării! Înainte de a porni la
drum curăţaţi bine geamurile
maşinii! Planificaţi-vă traseul astfel
încât să rulaţi pe cât posibil pe
artere mari! Plecați cu un sfert de
oră mai devreme ca de obicei.
2. Nu vă credeți pilot de raliuri! Pe
polei sau gheaţă, distanţele de
frânare se multiplică de 10 ori.
Aşadar, nu circulaţi cu viteză.
Păstrați o distanță mai mare între
maşina din faţă şi cea pe care o
conduceți!
3. Nu folosiți frâna de picior, ci
alternativele! Dacă este absolut
necesar să frânaţi, faceţi-o cât mai
ușor cu putinţă, şi nu ridicaţi
piciorul în momentul în care
simţiţi în pedală activarea ABS-
ului. Acelaşi lucru este valabil şi
pentru accelerările în trombă, care
vor face ca roţile să-şi piardă
aderenţa şi să se învârtă în gol. Pe
gheaţă puteţi încerca şi plecările de
pe loc să se realizeze din treapta a 2-
a de viteză, însă asiguraţi-vă că
ridicaţi progresiv şi lent piciorul de
pe ambreiaj.
4. Nu vă panicați dacă intrați în
derapaj! În cazul în care se întâmplă
să pierdeţi controlul maşinii sau
simţiţi că aceasta este pe cale să
derapeze, ideal e să nu intraţi în
panică. 

Tot ce puteţi face este să
viraţi în direcţia în care alunecă
spatele maşinii, reducând total sau
parţial accelerarea, dar fără a pune
frână. Evitaţi frânarea, pentru că
ABS-ul s-ar putea să nu facă faţă
suprafeţei alunecoase şi nu veţi face
altceva decât să accentuaţi
alunecarea.  Nu apăsaţi mai tare
pedala de acceleraţie decât atunci
când sunteţi 100% sigur că aţi
redresat maşina şi aceasta şi-a
recăpătat tracţiunea.
5. Nu vă relaxați la volan, anticipați
situaţiile periculoase! Anticiparea
este  esențială în condiţii de iarnă,
de aceea încetiniţi prin frână de
motor înainte de a ajunge în aceste
zone şi nu acţionaţi frâna dacă
simţiţi că maşina începe să derapeze
uşor.  Mare atenţie la cum
conduceţi, mare atenţie la cei din
jur şi la orice obstacole vă ies în cale,
precum şi la starea drumului.
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INTErVIu

Sorin Petric, despre dragostea
de tată și despre muzică
8”Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă creație, cel mai frumos cântec 
pe care am putut să  îl compun este EA”

GNV: Sorin, povestește-ne
puțin de unde pasiunea
asta mare pentru muzică,

cum a început totul ?

SORIN PETRIC: Pasiunea mea a
început de mic, mai exact de la 4 ani.
Părinții mei au avut un local în acea
vreme în incinta ștrandului (Para-
dox), iar eu fiind foarte atașat de ei,
au fost nevoiți să mă ia cu ei pas cu
pas. Eu, pe lângă faptul că eram cel
mai cuminte în momentul în care
cânta muzica, acasă la rândul meu
fredonam cântecele auzite. Cred că
acela a fost momentul cheie în for-
marea și dezvoltarea mea.

GNV: Te vedeai făcând asta toată
viața sau totul a venit natural? 

SORIN PETRIC: Da, am știut
drumul meu de la început și nu am
ezitat să cred nici o secundă că voi
face altceva. Mereu mi-am dorit să
îmi urmez inima, să fac ceea ce iubesc
cel mai mult, și anume muzica.

GNV: Ai urmat Conservatorul,
crezi că te ajută în carieră , te va
ajuta în viitor?

SORIN PETRIC: Da, fără
îndoială a fost o experiență din care
am învățat. Pe lângă faptul că m-am
maturizat ca și om vreau să cred că
am ajuns și la o maturitate muzicală
și o viziune mult mai amplă asupra
muzicii.

GNV: Ai multe melodii proprii,
cât de mult contează acest lucru
pentru un artist?

SORIN PETRIC: Sunt o fire
creativă de fel și îmi place să dau frâu
liber creației, să las totul să vină de la
sine. Nu știu cât este de important
acest lucru, știu doar că fac ceea ce
simt și ce îmi vine, iar acest lucru mă
bucură cel mai mult.

GNV: Dintre melodiile tale, care
este cea mai apropiată sufletului
tău?

SORIN PETRIC: Toate cântecele
mele au un loc special, un loc aparte,
pentru că știu că le-am gândit și
transmis mai departe publicului cu
drag. un loc special în sufletul meu
îl are cântecul Tu ești visul meu, mă
duce cu gândul la soția și la fetița
mea, și mă încarcă cu foarte multă
energie pozitivă de fiecare dată când
îl reascult.

GNV: Ești printre puținii
sătmăreni care face videoclipuri la
aproape toate  melodiile. Simți că
așa este bine, este un plus în cariera
ta?

SORIN PETRIC: Cred că este cel
mai bun mod de a transmite mai de-
parte mesajul unui cântec, iar din
punct de vedere al carierei sunt 100%
că este un plus, dar dacă mă bucură
un lucru este acela că printr-un
videoclip pot da viață și imagine tex-
tului și mesajului muzical.

GNV: Povestește-ne puțin despre
proiectul tău de suflet, despre stu-
dio.

SORIN PETRIC: Da, ai dreptate
este proiectul meu de suflet. Atracția
față de conceptul de studio a venit în
momentul în care eram în perioada
facultății la Cluj și se datorează în
mare parte omului care a fost alături
de mine și m-a îndrumat de atâția
ani, Alexandru Malschi.

Fiind atât de mult alături
de el în studio a prins viață creația în
sufletul meu. Am simțit dintr-o dată
că pot să intru mai adânc în acest
fenomen cum îl numesc eu ,,Mu-
zica’'.

Am început să compun
linii melodice pentru mai mulți
artiști, ideile curgeau și am înțeles re-
pede care este drumul meu și ce va
urma.

Am fost trist o lungă
perioadă de timp după ce m-am în-
tors acasă pentru că am plecat din
Cluj, pentru simplul fapt că  îmi
lipsea locul și mediul care a fost în
studio la Alex, timp de trei ani, dar
știam că voi veni acasă și încet, încet,
îndrumat de sfaturile lui și de ceea ce
am acumulat voi crea micul meu
paradis.

Nu mai este mult și mă voi
muta și eu în studioul mare, special
amenajat și cu un mediu perfect pen-
tru a crea.

Vreau pe această cale să îi
multumesc lui Alex Malschi, pentru
că este în continuare alături de mine
și împreună facem muzică pentru su-
flete.

GNV: Ți-ai făcut o familie
frumoasă, ești tătic tânăr... cum
este, povestește-ne care sunt cele
mai speciale momente alături de
fiica ta?

SORIN PETRIC: Cea mai
importantă realizare pentru mine
este familia și mai ales fetița mea.
Din punctul meu de vedere, cea mai
frumoasă creație și cel mai frumos
cântec pe care am putut sa îl compun
este ea. Tot ce se va întâmpla de acum
înainte în viața mea va fi bine primit,
va fi un bonus. Singurul lucru pentru
care mă rog este fiu sănătos și să pot
să fiu alături de ea cât mai mult posi-
bil. Poate cel mai special moment pe

lângă faptul că deja crește, începe să
înțeleagă ce se întâmplă în jurul ei.
Este momentul în care vine la mine
când sunt la calculator și lucrez,
dansează, cântă, e bucuroasă când
aude muzică.

Nopțile când lucrez până
târziu și mă așez în pat lângă ea și stau
poate 30 de minute, chiar și o oră și
o privesc, o simt lângă mine sunt cele
mai speciale momente. Mă cuprinde
o liniște astronomică și parcă aș opri
timpul în loc, să fiu mereu acolo
lângă ea.

GNV: Care este cel mai măreț vis
al tău?

SORIN PETRIC: Cel mai mare
vis al meu  a fost fetița mea, și s-a îm-
plinit. Nu știu...atât mi-am dorit, tot
ce va urma și se va întâmpla de acum
încolo va fi exact așa cum este scris de
Cel de Sus. Îmi doresc doar să fiu
sănătos și sunt convins că restul lu-
crurilor vor veni de la sine.

GNV: Dacă nu erai cântăreț, ce
altceva crezi că ai fi devenit?

SORIN PETRIC: Cu siguranță aș
fi fost fotbalist sau cel puțin aș fi
jucat, cât de sus aș fi ajuns nu știu, dar
știu că într-o altă viață mă văd jucând
fotbal.

GNV:Ce surprize pregătești pub-
licului în viitorul apropiat?

SORIN PETRIC: Îmi doresc
foarte tare să lansez primul meu
album de cântece, sper să și realizez
acest lucru, în rest îmi doresc să com-
pun și să scriu cât mai multe cântece.

GNV: Care este relația ta cu
interpreții, interpretele din Satu
Mare... prietenie sau concurență?

SORIN PETRIC: Am o relație
foarte apropiată cu toți, cu mulți din-
tre ei am lucrat deja și am colaborat,
am făcut lucruri frumoase împreună,
cei care au fost la mine în studio și au
lucrat cu mine le mulțumesc, iar cei
care încă nu mi-au trecut pragul îi
aștept cu mult drag.

rALuCA JOFI

Concert simfonic
de Crăciun

Filarmonica ”Dinu
Lipatti” încheie anul 2018
cu un concert vocal-
simfonic de Crăciun dirijat
de Ştefan Novak, cu
participarea Cvartetului
FourEver, a sopranei
Nicoleta Ardelean şi a
baritonului Ioan Ardelean.
Cvartetul format din Emoke
Kovacs (vioara 1), Alina
Mihalca-Mija (vioara 2),
David Budean-Mihaly
(violă) şi Dan Cătuna
(violoncel), toţi membri ai
orchestrei sătmărene, va
evolua în Concertul în la
minor pentru cvartet de
coarde şi orchestră op. 131
de Louis Spohr. Prima parte
se deschide cu uvertura
operetei ”Gasconul” de
Franz von Suppe. Partea a
doua este dedicată muzicii
tradiţionale de Crăciun.

Regal folcloric la
Târgul de Crăciun

Duminică, 16
decembrie, în centrul
orașului Satu Mare, a avut
loc o seara superbă în
compania unor artiști de
seamă care au încântat
publicul cu cele mai
frumoase colinde!
Ninsoarea, vinul fiert,
ciocolata caldă, luminile de
sărbătoare, au creat cadrul
perfect pentru seara care s-a
terminat pe patinoarul din
Piața 25 Octombrie!
Organizator: Centrul
Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale SM.

Târgul de Crăciun
Carei, ziua a patra

A patra zi a
Târgului de Crăciun din
Carei a adus în fața
publicului spectacole de
excepție susținute de elevii
Liceului Tehnologic Iuliu
Maniu, Liceului Tehnologic
Simion Bărnuțiu, Liceului
Teoretic și Liceului
romano-catolic Josephus
Calasantius din Carei. Peste
250 de copii au fost prezenți
la Târgul de Crăciun
organizat de către Direcția
de Cultură Carei,
sărbătorind astfel,
împreună, Nașterea
Domnului. Timp de peste
două ore au răsunat colinde
în limbile română și
maghiară, iar părinții și
bunicii, împreună cu copiii
și profesorii de la instituțiile
de învățământ mai sus
amintite s-au putut bucura
de una dintre cele mai
reușite seri din cadrul
evenimentului Magia
Crăciunului. Târgul de
Crăciun se  încheie marți,
18 decembrie, cu concertele
formațiilor Centrului
Cultural Carei. 
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Crăciunul este cel mai
minunat moment al anului,
iar plimbările prin centrul

municipiului Satu Mare sunt o
adevărată desfătare sufletească!
Primăria Municipiului Satu Mare
și Consiliul Județean Satu Mare îi
invită pe sătmăreni să treacă pragul
Târgului de Crăciun pentru a se
lăsa învăluiți de tot ce are această
sărbătoare mai bun și mai frumos!

În săptămâna cadourilor,
s-au pregătit câteva daruri muzicale
care vor fi cu siguranță pe placul celor
mici și mai mari! Se continuă seria
colindelor de Crăciun alături de
copiii de la școlile și liceele din județ,
însă pe scena de pe pasajul Corneliu
Coposu vor urca și artiști deja
cunoscuți precum și ansambluri de
dansuri populare din principalele
zone folclorice ale județului. 

Auchan și Centrul
Comercial Aushopping au grijă să îi
susțină și să îi răsplătească pe copiii
care cântă pe scenă, iar sătmărenii o
pot face cu multe ropote de aplauze! 

Cele mai așteptate surprize
ale Târgului se dezvăluie sâmbătă, 22
decembrie, când vom avea parte de
concertele susținute de formația
Noaptea Târziu și Connect-R!
Duminică, 23 decembrie, reînviem
colindele vechi și cinstim tradițiile
alături de Marian Buzilă, Petrică
Mureșan și Sava Negrean-
Brudașcu! 
Vă prezentăm programul detaliat: 

• Marți, 18 decembrie,
ora 17.00 – Muzică corală:
Corurile Adagio, Canticum, Trupa
de Fluierași a Liceului Teoretic
German ”Johann Ettinger”, Corul
Axios al Liceului Teologic Ortodox
”Nicolae Steinhardt”, Grupul “Vox
Samus Art”

• Miercuri, 19
decembrie, ora 17.00 – Muzică
folk cu Carmen Bratosin și Grupul
folk ”Gala”, Luiza Molnar, Gabriela
Szekely-Czompa și Csaba Cserey;
Concert Lino Golden

• Joi, 20 decembrie, ora
17.00 – Muzică folk cu Cezar
Petrovici; Concert cu formația
Rollscream și LL Junior (HU)

• Vineri, 21 decembrie,
ora 17.00 – Formația de țitere a
Asociației Culturale Aranykapu;
Concert cu George Negrea și Diu
Oșan, Ansamblul Inedit și Fathers
& Son

• Sâmbătă, 22
decembrie, ora 17.00 – Concert al
formațiilor Noaptea Târziu și Con-
nect-R

• Duminică , 23
decembrie, ora 17.00 - Spectacol
de muzică populară organizat de
Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
cu: Ansamblul Folcloric Doruri
Sătmărene – dansuri maghiare;
Maria Tripon, Ansamblul Folcloric
Doruri Sătmărene – dansuri
codrenești; Marian Buzilă; Petrică

Mureșan și Sava Negrean-Brudașcu
. Luni, 31 decembrie, la

trecerea dintre ani, cerul va fi
luminat de culori, iar show-ul de
artificii va marca începutul de an în
cel mai frumos mod!

Organizatorii Târgului de
Crăciun sunt: Primăria
Municipiului Satu Mare, Consiliul
Județean Satu Mare, Centrul
Cultural G.M. Zamfirescu, Centrul
Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale
Satu Mare, iar partenerul în
furnizarea cadourilor pentru copii
este Auchan și Centrul Comercial
Aushopping. 

Târgul de Crăciun îi așteaptă pe
sătmăreni cu multe cadouri muzicale! 

Prefectul Darius Filip a
convocat ieri, în şedinţă
extraordinară, Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă (CJSU). Ordinea de zi a
ședinței a cuprins informări din
partea instituțiilor responsabile
privind îndeplinirea atribuțiilor
din Planul de măsuri pentru pre-
venirea şi combaterea efectelor
fenomenelor meteorologice per-
iculoase specifice sezonului rece
2018 – 2019. C o n f o r m
datelor transmise de către
reprezentatul Secției Satu Mare a
Drumurilor Naționale, precum și
de către reprezentanții Consiliu-
lui Județean Satu Mare, nu există

drumuri blocate în județul Satu
Mare. 

Mircea Tămaș, direc-
torul Sucursalei Satu Mare a
Societății de Distributie a En-
ergiei Electrice Transilvania
Nord, a făcut o informare privind
evenimentele care au afectat re-
cent instalațiile energetice din
județul Satu Mare. Vârful pe-
rioadei de criză a fost atins în data
de 16 decembrie 2018 când 4 linii
de înaltă tensiune (20kV) au fost
integral deconectate, afectând
aproape 21000 consumatori din
județ. Electrica a mobilizat în
teren 19 echipe de intervenție,
care au remediat pagubele pro-

duse în special de ruperea conduc-
torilor din cauza vegetației
îngreunată de zăpadă și căzută pe
liniile aeriene. Până ieri la ora
18,00, Electrica spune că a asigu-
rat energie electrică tuturor con-
sumatorilor din județul Satu
Mare.

La finalul întâlnirii, pre-
fectul Darius Filip a solicitat re-
sponsabilitate şi seriozitate din
partea instituțiilor şi companiilor
cu atribuţii directe privind asigu-
rarea utilităților către
gospodăriile populației, precum și
în ceea ce privește serviciile de
sănătate publică și circulația
rutieră.

Iureșul iernii a trecut și lucrurile încep 
să revină la normal

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!
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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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Prima fază a Ligii Naționale
la baschet feminin se
încheie azi cu duelul

primelor două clasate, Sepsi vs
CSM Satu Mare.

Aflate acum la egalitate
de puncte, 16, după depunctarea
celor de la Sfântu Gheorghe pentru
neparticiparea în vară la
Naționalele de 3x3, CSM Satu
Mare și Sepsi își dispută în această
seară în sala LPS și primul loc
înaintea fazei a doua.

Derby-ul de azi din sala
LPS ce va începe la ora 19 a fost
prefațat înaintea antrenamentului
de ieri dimineață de o conferință de
presă la care au participat
antrenorul Maikel Lopez și
jucătoarele Adina Pop și Alexandra
Uiuiu.

”Va fi un meci greu cu
siguranță. Am venit abia de trei
săptămâni la echipă și, din păcate,
nu am o baghetă magică să schimb
sistemul de la o zi la alta. Trebuie să
muncim, să intrăm cu determinare
în meci și să încercăm să scoatem
maxim din acest duel. Știu că Sepsi
e campioana actuală și că are o
echipă foarte valoroasă. Nu cred că
acest meci este decisiv  , campi-
onatul e lung și încă mai pot apărea
noutăți la echipe. Mai e perioadă de
transferări, așa că repet meciul e
important dar nu decisiv” a spus
antrenorul Maikel Lopez. Acesta a
mai amintit că încearcă încet să
pună baza, fundamentul pe care
încet echipa să crească și să joace de
la meci la meci tot mai bine pentru
a ajunge la potențial maxim în play
off.

Interesant e că antrenorul
spaniol de la CSM a evitat să se
plângă de absențele din lot sau de
faptul că patru dintre jucătoarele
sale au venit abia luni de la
București de la turneele de 3x3.

”Va fi cu siguranță altceva
acum față de meciul din tur. Ce s-a
schimbat față de acel meci? Păi
avem un alt antrenor, un alt sistem
și parcă mai multă încredere în noi.
Avem o revanșă de luat față de
meciul din tur ” a spus Adina Pop.

Alexandra Uiuiu a vorbit
despre participarea la turneele de
3x3 . ” E diferit baschetul 3x3 de
cel clasic, 5x5. Mă bucur că am
câștigat din nou două turnee în ac-
tuala ediție a Cupei României și
văd că deja tot mai multe cluburi
încep să trateze tot mai serios acest
gen de competiții. Păcat că a picat
acum în mijlocul sezonului și nu
ne-am putut pregăti cum trebuie
alături de colege pentru derby-ul cu
Sepsi. Suntem obosite, dar la un
astfel de derby uiți de dureri și
oboseală și încerci să dai totul pe
teren” a punctat Alexandra Uiuiu.

Reamintim că Alexandra
Uiuiu, alături de Adina Pop , An-
dreea Olah, Eli Pavel , Andreea
Lazăr și Anna Kadar au adus în
vară medaliile de argint la primul
campionat național de 3x3 organi-
zat în România. Iar acum au
câștigat două din cele șase turnee
din Cupa României.

Altfel, pentru meciul de
azi antrenorul Maikel Lopez nu
poate conta pe serviciile acciden-
tatelor Kristina Baltic și Matea
Tavic.

Ovidiu Mazilu va da
mingea de start!

Partida din această seară
se anunță a fi o adevărată sărbătoare
la sala LPS. Arbitrul divizionar FRF
Ovidiu Mazilu a fost invitat să dea
mingea de start a meciului CSM
Satu Mare- Sepsi Sfântu Gheorghe.
Acesta a fost luni seara rezerva lui
Kovacs Istvan la derby-ul Viitorul
Constanța- CFR Cluj Napoca în
Liga 1.

”Continuăm tradiția
începută acum două sezoane de a in-
vita la meciurile noastre oamenii
importanți din sportul sătmărean.
Iar Ovidiu Mazilu este alături de
Kovacs Istvan unul dintre cei mai
buni arbitri divizionari din județ.
Ca să glumesc nițel, dacă va da Su-
perman lovitura de start poate avem
o șansă în plus de a câștiga meciul”,
a amintit managerul Florin
Mureșan făcând referire la porecla
pe care gsp.ro i-a dat-o arbitrului
sătmărean datorită frezei
asemănătoare cu supereroul ameri-
can!

Donație pentru
copiii de la Centrul
Sf. Francisc!

Așa cum au anuțat deja
oficialii CSM-ului, premiul pe care
echipa îl va primi azi la Gala DJST
Satu Mare va fi donat copiilor de la
Centrul de plasament Sf. Francisc
de pe strada Rodnei. De altfel, copiii
au fost invitați alături de măicuțele
care se ocupă de buna lor creștere la
meciul din această seară.

”Nu e o sumă mare, dar
credem că măcar cu atât putem să le
facem mai frumoase sărbătorile
acestor fetițe. Și promitem că vom
continua acest gen de acțiuni și pe
viitor, nu doar acum în prag de
sărbători”, a amintit managerul
Florin Mureșan care i-a invitat de
asemenea pe spectatori să aducă la
sală o jucărie de pluș ce va fi apoi
donată copiilor.

”Asteptam suporterii
baschetului satmarean sa vina in
numar mare la sala , miercuri, la ora
19, la derby-ul CSM-SEPSI!”, a mai
spus oficialul de la CSM. Altfel, par-
tida CSM Satu Mare- Sepsi Sfântu
Gheorghe va fi arbitrată de Andrada
Csender, Malaia Marchiș și Ionuț
Morar. Comisar FRB, Doru Vinași.

Denson și Olah,
invitate la... Școala
altfel la ”Bălcescu -
Petofi”

Două dintre jucătoarele
de la CSM Satu Mare, Brittany
Denson și Andrea Olah au fost in-
vitate ieri  să participe la o oră de
dirigenție în cadrul programului
Școala altfel....Fetele de la CSM s-au
întâlnit cu elevii clasei a VII-a de la
Școala Gimnazială Bălcescu-Petofi
și cu dirigintele acestora, prof. Pesek
Attila. ”A fost o bucurie pentru noi
să revenim la școală și să vorbim cu
copiii despre importanța sportului
și despre pasiunile pe care le au. A
fost o oră deosebită și cu siguranță
vom răspunde invitațiilor și pe viitor
de a participa la astfel de acțiuni”,
spune Andrea Olah. 

Cele două jucătoare le-au
vorbit elevilor despre primii lor pași
în baschet , despre performanțe și
despre ce vor să facă pe viitor după
ce se vor retrage din activitate...
”Copiii au fost curioși să afle
amănunte despre cele două
jucătoare... Andrea a povestit cum la
început părinții au vrut s-o ducă la
balet, dar ea a ales baschetul, iar de-
spre Denson au aflat că vrea să lu-
creze la FBI după ce se va lăsa de
baschet...Mă  bucur că au acceptat să
vină și ele și campioana  olimpică Si-
mona Pop la această oră. E impor-
tant pentru elevi să vadă  modelele
din jurul lor și să asculte povestea lor
de viață” a spus profesorul Pesek At-
tila.

”Le   mulțumim copiilor și
profesorilor de la Școala Gimnazială
Bălcescu-Petofi și îi așteptăm cu

drag la meciurile echipei noastre”,
a  fost  mesajul transmis pe pagina
oficială de facebook a CSM.

Programul etapei a 10-a
CSM Târgoviște-Olimpia Brașov,
U Cluj Napoca- FCC ICIM Arad,
CSM Satu Mare- Sepsi.
Clasament
1. Sepsi SIC Sf Gheorghe
9/0 16
2.CS Municipal Satu Mare
7/2 16
3.CS Municipal Targoviste
4/5 13
4.CSTBv Olimpia CSU Brasov
4/5 13
5.FCC ICIM CSB Arad
3/6 12
6.CS Universitatea Cluj
0/9 9

BASCHET FEMININ: CSM SATU MARE- SEPSI SFâNTU GHEORGHE, AZI ORA 19

Derby-ul campionatului, episodul 2!
8 Arbitrul divizionar Ovidiu Mazilu va da lovitura de start, iar spectatorii sunt
așteptați la sală cu jucării de pluș

Sport azi la TV
19:15 BASCHET M
Darussafaka Istanbul - Zalgiris
Kaunas DIGI 3
19:30 FOTBAL, BUN-
DESLIGA
Schalke 04 – Leverkusen
DIGI 2
20:00 FOTBAL, LIGA 1
CSU Craiova - Gaz Metan
DIGI 1, TELEKOM 1,
LOOK
20:30 POLO
Steaua București - Steaua Roșie
Belgrad DIGI 4
21:30 FOTBAL, BUN-
DESLIGA
Bayern Munchen – Leipzig
DIGI 2
21:30 FOTBAL, BUN-
DESLIGA
Mainz – Frankfurt DIGI 3
22:00 BASCHET M
Real Madrid – Panathinaikos
DIGI 4

Jose Mourinho 
a fost demis 
de Manchester
United!
Inevitabilul s-a produs pen-
tru Jose Mourinho:
antrenorul portughez a fost
concediat de conducerea lui
Manchester United! Eşecul
din derby-ul cu Liverpool, 1-
3 pe Anfield, i-a fost fatal
tehnicianului care va împlini
56 de ani, în luna ianuarie.
„Manchester United îi
mulţumeşte lui Jose Mour-
inho pentru munca sa şi îi
urează succes în viitor”, a
fost anunţul grupării de pe
Old Trafford pe site-ul ofi-
cial. United a anunţat că va
instala un manager interimar
până la finalul sezonului, iar
Sky Sports susţine că acesta
va fi fostul mijlocaş al lui
United, Michael Carrick,
unul dintre secunzii lusitan-
ului, care s-a retras din fot-
bal chiar în această vară,
după 12 ani petrecuţi la
United. Cu Jose Mourinho
pe bancă, gruparea de pe
Old Trafford se află doar pe
locul 6 în Premier League, la
11 puncte în spatele locului
4, ultimul care duce în Liga
Campionilor, şi la 19 puncte
în spatele liderului Liver-
pool. Din vara lui 2016 pe
banca lui United, Jose Mour-
inho a cucerit în primul
sezon Europa League, Cupa
Ligii şi Supercupa Angliei,
însă nu a mai câştigat nimic
sezonul trecut. Manchester
United a fost eliminată deja
în actualul sezon din Cupa
Ligii Angliei, iar în optimile
Ligii Campionilor o va în-
frunta pe Paris Saint-Ger-
main. MU este al doilea club
consecutiv pe care „The Spe-
cial One” îl părăseşte pe uşa
din dos, după Chelsea, care
l-a demis pe portughez în
decembrie 2015, după doi
ani şi jumătate din al doilea
mandat al său pe Stamford
Bridge.
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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

l Vand apartament 3 camere,
zona centrala in Satu Mare, 86 mp,
etaj 4, caramida, geamuri termopan,
microcentrala, balcon si curte, pret
46.000 euro. Tel.0723.262.160 si
0770.260.819
l Apartament 3 camere deco-
mandate Carpati 2, 47.000 euro ne-
gociabil, 0770889284
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: living,
bucatarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida
iar incalzirea se realizeaza cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2,
cam. 207, jud. Satu Mare la data de 07.12.2018, 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 (suprafata
construita egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50 mp), teren
intravilan (1772 mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare la pre-
tul 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 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 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 2.121
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 21.12.2018,
ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 21.12.2018, licitatia
va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in ziua de 28.12.2018, 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.

ANUNTURI DE MEDIU

l Joltan Manuela Elena titular ai proiectului:"Extindere conducta de apa
potabila si bransamente de apa potabila anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de eval-
uare a impactului asupra mediului pentru proiectele mentionate, propus a fi
amplasat in str.Madrid, nr.2, comuna Paulesti, jud.Satu Mare. Proiectele de-
ciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi conusltate
la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Btran, nr.8/B, in zilele de luni-joi
intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termne de 5 zile de la data
prezentului anunt
l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare anunta publicul interesat
ca PUZ-Lotizare Locuinte Individuale cu deschidere de strada in municipiul
Satu Mare pe str.Zona Ion Popdan, judetul Satu Mare, titular Racolta Ioan
si Racolta Mariana nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus proce-
durii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului
interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru
Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012,
fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro in zilele de luni-joi intre
orele 8-16, vineri intre orele 8-14, in termen de 10 zile de la aparitia anuntului.
Deciziei finala poate fi conusltata pe site-ul APM Satu Mare
http://apmsm.anpm.ro
l Bob Ramona in calitate de titular anunta publicul interesat asupra de-
clasarii etapei de incadrare, confrm HG 1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu pentru:PUZ zona de locuit propus a fi realizat in Vetis pe
parcelele cu nr.cad.101323-101337 si 101339-101343. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul titularului din Vetis, nr.140 in zilele de
luni-vineri intre orele 16.00-19.00 si la sediul Agentiei pentru Protectia Medi-
ului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30,
vineri intre orele 8-14, din data de 19.12.2018. Publicul interesat poate trans-
mite in scris comentarii si sugestii pana la data de 09.01.2019 la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B,
cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro 

GNV
Mica Publicitate
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Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich,
suprafata 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 clă-
diri de depozitare si producţie, cu terenul aferent, si-
tuată în localitatea Moftinu Mic, strada Principala,
nr. 110, judeţul Satu Mare, la 170.488 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Proprietate imobiliară (SC Orientlux SRL) de tip:
clădiri, construcţii şi teren intravilan, situată în loca-
litatea 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 – prezen-
tare; clădirea depozit; clădirea depozit materiale;
platformă dalată), teren intravilan 14.262 mp, la
prețul de 5.319.482,25 ron. Licitatiile se vor ține în
fiecare zi de vineri la ora 09.00, în Satu Mare, str.
Nicolae Balcescu, nr.10.
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 gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

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

SC DOMINIUM SRL

Diferite utilaje de constructii si mijloace de 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 3 5 2 . 0 0
lei  

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

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

SC  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 tur-
nat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica.

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

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

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

SC QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES SRL
Diverse bunuri mobile rafturi, centrale telefonice,
server, electrostivuitor.

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

2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din  str. N. Balcescu, nr.10,
Satu Mare, in fiecare vineri, SC WEST CAR
TRADE SRL ora 08:00, SC CAMYRAL IMPEX
SRL 08:30, SC ORIENTLUX SRL 09.00,  S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD
STERN 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 dinain-
tea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC PANNA-
TEK SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor
mobile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de administrator judiciar al debitoarei Con-
sul 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, Adminis-
trativ 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 judi-
ciar din Satu Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10, jud.
Satu Mare.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de ad-
ministrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta
in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele afer-
ente 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.
Balcescu, nr.10, SATU MARE, in fiecare zi de joi,
ora 11:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit
prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de
11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la
vânzare prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din bunurile
imobile, cu destinaţie agrozootehnică - industrial -
comercială situată în loc. Livada , Livada Nouă , f.nr.,
jud. Satu Mare ce constă in construcții 15.946 mp,
platform betonată 25.000 mp, teren intravilan
73.211 mp, la prețul de 3.788.203,8 ron, si teren ex-
travilan arabil situat în livada cu suprafata de 11.900
mp, avand cf Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul
de 16.590 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de
vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu,
nr.10. 

Pentru informaţii suplimentare cei in-
teresaţi 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 of-
fice@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204
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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
registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.ad-
mininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare,
reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate

de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite,-
vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, note-
book, 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
bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM,
utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile și stocuri
de marfă cu o valoare de piață de 85,560 lei + TVA.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation,
en redressement, deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.
SC  DOR IMPEX SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediu social în sat Lipău,
comuna Culciu, nr. 200,, c.u.i. 8945778 , J30/912/1996,  judeţul Satu Mare, scoate la vânzare, îmbră-
căminte 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 99,916
lei+ TVA. 
-Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2018, ora 13:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din lo-
calitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă de 2325,00 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2018, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din lo-
calitatea 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 reor-
ganisation, 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 21.12.2018, 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. 

PAVEL MC BATIMENT SRL, în lichidare cu sediu social în loc. Sat Vama, Comuna Vama, Strada
Valea Măriei, nr. 142, județ Satu Mare, nr. de ordine în Registrul Comerțului J30/580/2014, CUI
33568687, prin lichidator  administrativ ADMIN INSOLV SPRL  numit prin  rezoluția     nr.   .   9222
din data de  28.11.2018  pronunţată de către Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare în dosar nr. 34685/27.11.2018, notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva de-
bitorului PAVEL MC BATIMENT SRL, în lichidare prin rezoluția  nr. .   9222 din data de
28.11.2018  pronunţată de către Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare
în dosar nr. 34685/27.11.2018,.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este  de
10 zile de la primirea prezentei notificări.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din locali-
tatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este  obligatorie  pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin
bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția aces-
tora.Conform prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de risc la
securitatea fizică are rolul de a identifica vulnerabilitățile și riscurile,
de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de se-
curitate fizică. Totodată, ea trebuie să găsească și soluții în menținerea
siguranței.
ATENTIE
Autorități publice,societăți comerciale cu capital privat,unității de
cult.Executam în regim de urgenta Analiza de risc la securitatea fizică
pentru:
-Unitati de invatamint (universitatii, licee, scoli  gimnaziale, grădinițe)
unitati de cult (case parohiale bisericii) magazine de toate tipurile,
hoteluri, restaurante, baruri, cazinouri, sali de joc, ateliere, fabricii etc

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

Analiza de risc se efectueaza de catre experti, inscrisi in RNERSF. 

Magazin La Cristi
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii trebuie să se gândească
serios la anumite evenimente pe care
trebuie să le coordoneze. Cel mai
probabil, va fi nevoie să vă plimbaţi
mult prin magazine pentru a găsi
cadourile potrivite pentru prieteni,
rude, copii.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii au mai mult noroc decât şi-ar
putea imagina. Evenimentele din
această zi pot aduce schimbări pozitive.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii de azi nu au voie să se înfurie
ori de câte ori evenimentele scapă de
sub control. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii vor avea de îndeplinit, astăzi,
mai multe treburi la locul de muncă
decât în orice altă zi normală. 

LEU (23 iulie – 22 august)
Leii vor fi extrem de ocupaţi, astăzi,
în special cu cumpărăturile de
Crăciun. Deşi aţi mai făcut
cumpărături şi în zilele trecute, astăzi
veţi dori să mergeţi pentru a
completa lista.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele trebuie să se îngrijească,
astăzi, de propria sănătate. Dacă nu
vreţi să vă petreceţi sărbătorile de
iarnă în spital sau acasă cu
medicamente şi ceaiuri, încercaţi să
vă îmbrăcaţi adecvat pentru vremea
de afară.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Astăzi, Balanţele vor avea un
comportament misterios. Poate că vei
avea o dorință pentru discuții mai
intime.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii ar trebui să petreacă mai
puțin timp în spațiul virtual. Nu îţi
dă acele emoții pe care doar viața
reală o poate face.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Astăzi, Săgetătorii vor fi epuizaţi la
locul de muncă. Seara, ar trebui să te
relaxezi, să petreci în linişte.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii au ceva probleme de
rezolvat cu un proiect care ţine de
un pas important în carieră. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii trebuie să se ferească de
decizii importante, ca să nu piardă
bani. Aşadar nu este cel mai bun
moment pentru investiţii sau
cheltuieli, care mai apoi să vă
împingă la datorii pe care să nu le
lichidaţi prea repede.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii vor fi victimele
dezamăgirii, fiind împovăraţi de
unele eşecuri pe plan financiar. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Istoria
Petroului ep8
07:30 – Ora adevarului (re-
luare)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Puterea exemplului
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si
viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:30 – Oameni si fapte (r)

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

Recomandare

20: 30 - Legea e lege
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 Legea e lege 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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”Dimineata cand merg
la scoala, circa ora 7.30 (e cam
intuneric), des intalnesc biciclisti
neechipati corespunzator: fara
vesta, fara far, stop, ochi de
pisica fata - spate, pe roti...
nemaivorbind ca nu
semnalizeaza intentia de
schimbare a directiei. Ma intreb:
acestia nu se gandesc ca pot
aluneca (azi dimineata   erau -4
grade), sau pot fi loviti de
masini. Si daca bine stiu, pe timp
de iarna nu au voie sa circule pe
drumurile publice (ma refer la
biciclete obisnuite). Daca as fi
politist cred ca zilnic as amenda
20-30 de biciclisti...  Seara acelasi
lucru...fara vesta, fara un amarat

de bec pe spate... azi dimineata i-
am atras atentia unui barbat,
care circula pe bicicleta
neechipata... l-am intrebat daca
este constient. Am cam fost
trimis in... l-as fi vazut daca din
greseala l-as fi rasturnat un pic
cu masina...oare doar eu am
problema asta ?” ...

Bună întrebarea amicului
nostru postată ieri pe facebook.
Chiar așa...ce te faci cu bicicliștii
pe vremea asta...Le dai dreptate
că, săracii, vor și ei să ajungă ,
eco, la destinație (serviciu,
școală, acasă, piață etc...) sau îi
rogi să-și pună pedalele-n cui cel
puțin până la primăvară. Pentru
siguranța lor și a traficului...

ALERTĂ METEO

Vine gerul la Satu Mare
8 Corpul uman va resimți o temperatură de minus 15 grade

iarna și-a intrat pe deplin
în drepturi la satu Mare.
După ninsorile abundente

din week-end, continuate și
ieri, începând de azi noapte s-
a instaurat gerul în județ.

Spre exemplu, ieri, la
ora 10.00, la Satu Mare erau în-
registrate minus 6 grade, însă
din cauza vântului și a

umidității, corpul uman a simțit
o temperatură de minus 10
grade.

Astăzi, temperaturile nu
vor urca mai mult de minus 4
grade, iar noaptea mercurul în
termometre va scădea până la
minus 10-11 grade. Este mo-
mentul în care corpul uman va
resimți o temperatură de minus
15 grade din cauza vântului și a
umidității. 

Ger va fi și joi la ziuă

(minus 3 grade), dar și joi
noaptea (minus 8 grade), ur-
mând ca vremea să se încălzească
în cursul zilei de vineri (zero
grade) când va și ninge.  În
weekend, vom avea temperaturi
pozitive (2 grade ziua, un grad
noaptea), dar va ploua, mai ales
sâmbătă.

Luni și luni seara, în
ajunul Crăciunului, este posibil
să ningă, astfel că sunt șanse
mari să colindăm pe ninsoare.

Sport extrem...cu bicicleta 
pe gheață!

Cristian stan

Jubileul revistei
„Poteci”, apărută în urmă cu 50
de ani la actualul Colegiu
Național „Doamna Stanca” din
Satu Mare, reprezintă
neîndoielnic un eveniment care
depășește arealul strict școlar.
Asta pentru că în jurul acestei
reviste s-au format scriitorii
importanți ai Sătmarului: Ion
Bledea, Ion Baias, George
Vulturescu și mulți alții.

Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare a editat
în cinstea acestui eveniment o
revistă aniversară în care se
întâlnesc creatorii de ieri și de azi
care s-au format în această
școală. 

Mentorul generației de
la 1968 a fost dăruitul profesor

Teodor Curpaș, care și-a legat
cariera și destinul de meleagurile
sătmărene. În cuvântul înainte al
antologiei „Poteci”, profesorul
Curpaș a intuit faptul că tinerii
pe care-i sprijinea atunci vor
deveni repere peremptorii ale
culturii sătmărene. 

Este un caz rarisim ca,
după 50 de ani, același profesor
să mai scrie un cuvânt înainte
pentru elevii de acum ca într-un
arc peste timp presărat cu
briliantele spiritului și harului. 

Lansarea acestei reviste
jubiliare precum și aniversarea
semi-centenarului ei vor avea loc
joi, 20 decembrie 2018, ora
11:00, la Colegiul Național
„Doamna Stanca”, unde creatorii
de ieri ai școlii se vor întâlni cu
actualii elevi scriitori, poeți și
artiști plastici, care își desăvârșesc

educația în această prestigioasă
școală, una dintre cele mai vechi
din Sătmar. 

Revista „Poteci” de la „Doamna Stanca”,
la 50 de ani

ATENȚIONARE. Temperaturile vor fi foarte scăzute, atât ziua, cât și noaptea

Ministrul Apărării, săt-
măreanul Gabriel Leș, a avut ieri
o întâlnire la Bruxelles cu Înaltul
Reprezentant al UE pentru
Afaceri Externe și Politică de Se-
curitate, Federica Mogherini, cu
care a discutat despre o serie de
teme actuale aflate pe agenda
europeană de securitate și
apărare, cu accent pe inițiativele
aflate în derulare.

”Am subliniat relevanța
pentru România a domeniului
Politicii Externe și de Securitate
Comună/ Politicii de Securitate

și Apărare Comună
(PESC/PSAC) și includerea sa
între temele centrale ale mandat-
ului viitoarei Președinții a
României la Consiliul UE.

Întâlnirea cu Federica
Mogherini a reprezentat o bună
ocazie de a reitera sprijinul şi in-
teresul țării noastre pentru con-
solidarea dimensiunii PSAC a
Uniunii Europene, precum şi de
a evidenţia angajamentul
României pentru asigurarea unei
Președinții de succes la Consiliul
UE”, a declarat Gabriel Leș. 

Ministrul Apărării Gabriel Leș, întâlnire 
la nivel înalt
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