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Programul manifestărilor dedicate zilei
de 24 Ianuarie – Ziua Unirii, la Satu Mare

Manifestările dedicate
zilei de 24 Ianuarie – “Ziua Unirii ”,
se vor desfășura, începând cu orele
10.00, la bustul lui Alexandru I.
Cuza de lângă Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare.

Programul cuprinde:

- primirea gărzii de onoare;
- intonarea Imnului de Stat;
- alocuţiuni privind semnificaţia
zilei de 24 ianuarie – “ Ziua Unirii”;
- depuneri de coroane de flori la bus-
tul lui Alexandru I. Cuza;
- defilarea gărzii de onoare;
- Hora Unirii.

Șosele însângerate
8Peste 30 de sătmăreni și-au pierdut viața în accidente de circulație,
alți cinci fiind victimele unor omoruri

Marţi, 22 ianuarie 2019, Anul XXX, nr. 8534 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei

pag. 5



Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Marţi, 22 ianuarie 2019 

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 22 ianuarie 2019
ziua 22 a anului

Soarele răsare la 8 și 7 minute,
apune la 17 și 13 minute.

1879 - Peste 1.500 de soldați
britanici și-au pierdut viața în
urma unei înfrângeri umili-
toare în confruntarea cu
zulușii, în bătălia de la Isandl-
wana.

Liniştea din jur este pentru
spirit ceea ce somnul este pen-
tru corp, hrană şi împrospătare. 

(William Penn)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Sf. Ap. Timotei; Sf.
Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul.
Greco- catolic - Sf. Timotei,
apostol; Sf. Atanasiu Persanul,
cuvios, martir.
Romano - catolic - Sf.
Vincențiu, diacon martir.

OPINIE DE GAZETAR

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

reDacţIa şI aDMInIStraţIa:
Strada Petofi Sandor 4/A
TELEFON/FAx: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro

reDactorI
Nicolae Ghişan, Florin Mureșan,
Raluca Jofi,  Teodor Curpaş,
Florin Dura

coL ab or atorI
Dumitru Țimerman, Valeriu Ioan,
Cristian Stan

abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).
Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

DIrector  generaL gaZeta De norD VeSt & norD VeSt tV: răZVan MIrcea goVor

corectură: Ştefan Chiş Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

La 22 ianuarie, după ca-
lendarul nostru ortodox, îl
sărbătorim pe Sf. Ap. Timotei, dar
simţim obligaţia creştinească să ne
gândim la Episcopul nostru,
Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul!
I-am admirat întotdeauna discur-
sul şi am simţit o vibraţie interioară
permanentă ce o transmitea de la
înaltul altar al bisericilor unde slu-
jea. Nu ştiu, dar întotdeauna când
soborul de preoţi îl au ca invitat pe
unul din episcopii noştri, masa de
credincioşi prezenţi la Sfânta Litur-
ghie trăieşte nişte momente aparte,
de înălţare, de ascultare şi de
dăruire, trăind la unison cu senti-
mentele celor din altar! Îmi aduc
aminte de cuvintele IPS Justinian,
cuvinte ce mergeau direct la sufle-
tele credincioşilor, cuvinte atât de
simple, dar pline de conţinut, tran-

sformate mereu în sfaturi demne de
urmat. Nu întâmplător am reluat
emisiunea realizată cu IPS Justi-
nian “Glasul bisericii” (la
rugămintea multor credincioşi din
judeţ)!

Referitor la sărbătoarea
din 22 ianuarie, când numele  PS
Timotei este pe buzele multor
credincioşi, îmi amintesc emisiu-
nile televizate de-a lungul anilor,
urmărindu-se obsesia dragostei
pentru pământul natal, pentru ţara
în care s-a născut, pentru valorile ei
de necontestat cât şi pentru dreptul
de a ne simţi români şi a trăi
româneşte. Aceste lucruri le-a su-
bliniat în emisiuni PS Timotei
Sătmăreanul, cel care şi-a făcut înal-
tele studii în Grecia şi care s-a rugat
pentru români, pentru credincioşi
mult timp acolo, unde rugăciunea
este, poate, mai primită de Dum-
nezeu, pe Muntele Athos!

Se simte bine aici, unde-
i este locul, alături de noi, care-l
iubim şi-l cinstim! Nu ştiu dacă alte
Episcopii se pot mândri cu astfel de
conducători cum are Episcopia
Maramureşului şi Sătmarului!

PS Timotei este mereu
prezent cu inima şi sufletul mare de
român adevărat şi om de mare
cultură, prezent mereu între
credincioşi la marile sărbători, la
cele locale, la cele bisericeşti, la
sfinţiri de biserici, la întâlniri ale fii-
lor satului, reuşind prin cuvântul
său să ne trezească sentimentul dra-
gostei faţă de Dumnezeu, faţă de
ţară şi de valorile ei tradiţionale şi
culturale.

PS Timotei, exact ca PS
Iustin şi înaintaşul lor IPS Justi-
nian, reuşeşte să ne trezească
responsabilităţi comune pe care le
avem fiecare indiferent de dome-
niul în care ne desfăşurăm activita-
tea. Uneori insistă,  fără conflict de
idei şi de principii, cu toţi aceia care
nu vor o Românie unită şi sunt cu
un comportament şovăielnic, în
loc să ia decizii ferme fără târguială!

În ce mă priveşte, cu oca-
zia emisiunilor realizate la NVTV
şi a întâlnirilor din judeţ, i-am auzit
rostind cuvinte ce rămân întipărite
în conştiinţa oamenilor. Subliniau
faptul că fiecare sat românesc îşi are
însemnătatea şi încărcătura sa
istorică, are trecutul său acoperit
de timp şi de vicisitudinile vremii.
Mereu PS Timotei vorbeşte, fiind
convins de necesitatea şi de
importanţa cunoaşterii trecutului
nostru, de angajarea preoţilor,
dascălilor, fiilor satului în munca de
cercetare a istoriei satului lor, fina-
lizându-se cu o lucrare cu puternic
caracter monografic. Momentele
trăite intens  rămân cele de la
Sfânta Liturghie, la care iau parte
preoţii şi mulţi credincioşi.

Oricum s-ar organiza
momentele de cinstire a eroilor
neamului, atunci când este prezent
Episcopul, Slujba Parastasului pen-
tru Eroii Neamului este o reuşită ce
marchează sentimente întipărite
adânc în sufletul nostru, pentru o
viaţă! Acest lucru se transmite din
generaţie în generaţie! În ultimul
timp, nu de puţine ori, numele PS
Timotei Sătmăreanul este

pronunţat la diverse manifestări la
care participă sau le organizează, el
fiind un preţios om de cultură, o
personalitate pe care, acum de ziua
numelui său, avem ocazia s-o
creionăm într-o veritabilă unicitate
pentru domnia sa, când, în numele
tuturor credincioşilor, putem să-i
urăm, din adâncul inimilor noa-
stre, un cald şi sincer “La mulţi
ani!”. Să îl cunoşti pe cel aflat în
această ipostază, PS Timotei, nu
este deloc greu, deoarece orice
maramureşean şi sătmărean care
participă la Sf. Liturghie, aude de
el, citeşte despre el şi se roagă
împreună cu el! Sigur, ar trebui, cu
ocazia Sf. Timotei, să-i prezentăm
câteva repere biografice, dar impor-
tante sunt trăsăturile de caracter ce-
l definesc atât de bine şi, desigur,
originea de care este mândru şi o
consideră “rang de veritabilă
nobleţe”, născut în arealul româ-
nesc maramureşean. Oricum, eu îi
cunosc multe trăsături omeneşti
vrednice de admirat, ce rar se întâl-
nesc la un singur om! Sunt calităţile
unui om de mare valoare, ale celui
zămislit cu divinul har, de a fi în fo-
losul nostru, al românilor ardeleni
- calitate care uimeşte şi trebuie
admirată. Din inima sa şi din pute-
rea minţii sale izvorăsc ideile, îşi
ordonează gândurile pentru mai
binele nostru! La acest om, printre
trăsături, tronează bunul simţ!
Dacă notaţiile mele cu drag cu-
prinse aici sunt considerate potri-
vite, aş fi deosebit de fericit,
urându-i sănătate, bucurii, împli-
niri şi “La mulţi ani!”.

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.

MUzIcĂ șI VOIE bUnĂ
AnA HOSSU și IOnUȚ
UIVAROșI vor cânta în
această seară la nORD
VEST TV

În această seară, la NORD
VEST TV Satu Mare, vor
cânta binecunoscuta
interpretă de muzică
populară ANA HOSSU, care
vine la noi din Țara Chioaru-
lui, cu cele mai frumoase hori,
împreună cu un alt îndrăgit
interpret IONUȚ
UIVAROȘI din zona Co-
drului, Băița de sub Codru,
județul Maramureș. Emisi-
unea MUZICĂ ȘI VOIE
BUNĂ va fi difuzată în di-
rect, de la ora 20.50. Realiza-
tor: Dumitru Țimerman.

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

Sfântul Apostol Timotei - o dublă sărbătoare
pentru Episcopia noastră!
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Emil Tişcă - personalitate marcantă a vieţii politice
şi culturale sătmărene în perioada interbelică

Emil Tişcă, un liberal de
excepţie, a fost  director al
Băncii Româneşti,

preşedinte al Camerei de Comerţ
şi Industrie, fondator al Bursei de
Mărfuri din Satu Mare,
preşedinte a mai multor societăţi
culturale, iniţiatorul acţiunii de
construcţie a Aeroportului şi a
Bisericii ortodoxe "Adormirea
Maicii Domnului” din Satu Mare.
A fost de asemenea colaborator la
mai multe periodice din Transil-
vania şi autor sau coautor al mai
multor cărţi.

Emil Tişcă s-a născut la 8
septembrie 1881 în Bran, într-o
familie de preoți. Tatăl său era
paroh ortodox la Moieciu de Sus.
În "Caietul testamentar”, Emil
Tişcă mărturiseşte că s-a născut la 9
septembrie, în comuna Şimon-
Bran, în comitatul Făgăraş, astăzi
judeţul Braşov. Primele clase le-a
urmat la Moieciu de Sus, iar
următoarele în Bran. A urmai apoi
Şcoala reală din Braşov şi Şcoala
Superioară de Comerţ din Braşov.
După trecerea bacalaureatului, în
1899, s-a înscris la Academia
Orientală din Budapesta. Ca stu-
dent, a fost secretarul Societăţii
"Petru Maior” şi cantor la capela
ortodoxă românească din Bu-
dapesta. Studiile din capitala
ungară le-a făcut cu sprijinul unei
burse venite din partea Fundaţiei
Gojdu.

După încheierea studiilor
şi efectuarea stagiului militar, Emil
Tişcă a activat vreme de două
decenii în cadrul mai multor bănci
din Năsăud. Aici s-a căsătorit cu Iu-
liana, născută într-o familie vestită
a Năsăudului, Mureşianu. În anii
petrecuţi la Năsăud, Emil Tişcă s-a
remarcat printr-o serie de acţiuni
culturale şi patriotice. A fost mem-
bru fondator al Despărţământului
Năsăud al Astrei, a avut iniţiativa
de construire a Bisericii ortodoxe

din acest oraş, a contribuit la
înfiinţarea corului năsăudean. A
iniţiat acţiunea de strângere de fon-
duri pentru realizarea unui bust al
poetului George Coşbuc. Pentru
tot ce a făcut pe plan economic şi
cultural în părţile Năsăudului, a
fost decorat cu "Coroana
României” în grad de ofiţer.

La izbucnirea războiului,
în 1914, a fost mobilizat şi timp de
doi ani a servit în armata austro-
ungară. Atunci când armata
română a intrat în Năsăud, Emil
Tişcă s-a înrolat în armata română
cu gradul de căpitan, fiind descon-
centrat la sfârşitul lunii decembrie
1919. În perioada năsăudeană,
Emil Tişcă a avut şi o bogată activ-
itate publicistică. A publicat
"Poveţe şi îndemnuri pentru
ţărani” (în colaborare), în "Con-
temporanul”, a publicat "Bancherul
din provincie” şi "Trandafirii Sfân-
tului Dumitru”, ultimele două fiind
traduceri, apoi "Năsăudul  şi ce ar
trebui să se facă pentru ridicarea
lui” şi "Situaţia economică a
Ardealului de Nord”. Publicistic a
colaborat la numeroase reviste,
printre acestea: “Revista
economică”, "Familia”, "Tribuna”,
"Libertatea“ şi altele.

În 1924, după ce a fost
demis de la conducerea băncii
"Mercur”, a activat o vreme la
Braşov, după care a fost numit di-
rector adjunct al Băncii Româneşti
din Satu Mare, care avea sediul în
Piaţa Brătianu, astăzi Piaţa
Libertăţii nr. 19. Etapa sătmăreană
a vieţii lui a fost foarte rodnică. Aici
a fost preşedinte al Camerei de
Comerţ şi Industrie, a făcut parte
din conducerea Băncii Româneşti,
a asociaţiei culturale "Astra”, a fost
preşedinte al "Uniunii ofiţerilor de
rezervă”, preşedinte al "Reuniunii
de cântări şi muzică Vasile Lucaciu”,
preşedinte al secţiei de Tenis a
Clubului Olimpia CFR;
preşedinte al Sfatului Negustoresc;
vicepreşedintele Clubului Sportiv
Olimpia; preşedinte al Camerei de

muncă; preşedinte al Corpului
contabililor experţi autorizaţi etc.
La Satu Mare a cunoscut-o pe
Lenka de Bogothay, dintr-o familie
nobiliară, cu care s-a căsătorit în
1940. La Satu Mare a locuit iniţial
pe strada I.G. Duca, astăzi Gabriel
Georgescu, apoi pe strada Ştefan
cel Mare nr. 17.

Emil Tişcă are merite in-
contestabile în edificarea Palatului
Cultural "Casa Naţională” a cărei
piatră de temelie a fost pusă la 20
iulie 1935 şi a Palatului Adminis-
trativ, astăzi Muzeul Judeţean de Is-
torie. La 15 octombrie 1936, din
iniţiativa lui Emil Tişcă s-au de-
marat lucrările pentru construirea
Aeroportului din Satu Mare care a
fost inaugurat la 8 septembrie
1937.

Pe plan cultural, de
asemenea a avut realizări însem-
nate. În 1925 a apărut revista
săptămânală "România de Nord”,
organ de propagandă naţională,
printre colaboratori numărându-se
dr. Eugen Seleş, Gheorghe Dragoş,
Flaviu Şuluţiu şi alţii. Publicaţia a
devenit organul de presă al Legiu-
nii Române, constituit în 1927, tot
sub conducerea lui Emil Tişcă.

Emil Tişcă a jucat un rol

important şi în cadrul comunităţii
ortodoxe din Satu Mare, lui i s-a
încredinţat funcţia de prim-
epitrop, adică administrator al
averii bisericii. Idealul cel mai
arzător al lui Emil Tişcă a fost să
vadă construită o catedrală
ortodoxă în Satu Mare. Visul i-a
fost îndeplinit, când în iunie 1940
a avut loc sfinţirea catedralei orto-
doxe "Adormirea Maicii Domnu-
lui”, considerată "o monumentală
operă a arhitecturii, mulţumită pla-
nurilor arhitectului bucureştean
Liteanu”. La edificarea acestui lăcaş
de cult, Emil Tişcă a contribuit per-
sonal cu importanta sumă de
500.000 de lei (valoarea unei fru-
moase case) precum şi cu un can-
delabru splendid.

După odiosul dictat de la
Viena, Emil Tişcă a fost expulzat şi
s-a stabilit la Braşov. După anularea
Dictatului şi mai apoi preluarea

puterii de către comunişti, Emil
Tişcă a fost deportat în Bărăgan, cu
domiciliu obligatoriu. În 1955 s-a
aflat la Satu Mare, la domiciliul de
pe strada Ştefan cel Mare alături de
soţia sa. Cu averea confiscată şi cu
o pensie de mizerie, Emil Tişcă a
fost nevoit să apeleze la serviciile
cantinei sociale. Cu toate acestea,
şi-a păstrat demnitatea şi condiţia
umană. Este descris în acea
perioadă, ca fiind un "bonom,
foarte elegant, un om de societate,
foarte calm, iertător şi fără ură”. A
încetat din viaţă la 1 aprilie 1965.
A fost înmormântat printr-o cere-
monie simplă, aşa cum și-a dorit-o,
în cimitirul de lângă Gară. Alături
de el a fost înmormântată şi soţia
lui în 1974.
Sursa: "Caietele liberale sătmărene
I Emil Tişcă (1881-1965) – Dr.
Claudiu Porumbăceanu şi dr.
Viorel Câmpean

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
_____________________
Zilnic consulta la Cabinet Dr.
Coica intre orele 08:00-13:00

Dr.Aciu Melinda-Rita
MEDIC SPECIALIST

INTERNE
Programari  la telefon
0741320796
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

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

Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST ORL
Programări: 0722.231.241 sau
0261/766390
_____________________
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Biserica ridicată în memoria lui
Vasile Lucaciu, inaugurată la Apa
8Biserica a fost reconstruită din fondurile Consiliului Județean și se află în apropierea
Casei Memoriale “Dr. Vasile Lucaciu” din Apa

Biserica de lemn din
localitatea Apa, ridicată
în memoria lui Vasile

Lucaciu, a fost inaugurată ieri,
21 ianuarie, cu ocazia împlinirii
a 167 de ani de la naşterea celei
mai importante personalităţi a
Sătmarului. Reconstruită din
fondurile Consiliului Judeţean
Satu Mare, biserica se află în
apropierea Casei Memoriale
“Dr. Vasile Lucaciu” din Apa. 

Proiectul 
va continua

V i c e p r e ș e d i n t e l e
Consiliului Județean Satu Mare,
Ioan Rus, a declarat, cu ocazia
inaugurării acestei biserici, că
proiectul dedicat lui Vasile
Lucaciu va continua la Apa. 

“Acest proiect a fost
propus în urmă cu un an, iar pe
lângă implicarea pe care au avut-
o Consiliul Județean și Muzeul
Județean, un aport important în
realizarea lui a fost adus și de
comunitatea locală din Apa.
Proiectul va continua cu
amenajarea spațiului din jurul
bisericii, prin realizarea unui parc
care va aduce un plus de
frumusețe zonei”, a declarat
vicepreședintele Consiliului
Județean Satu Mare, Ioan Rus.

După tăierea panglicii
inaugurale a noului obiectiv
muzeal din județ, a fost vernisată
expoziția din interiorul bisericii,
realizată de Muzeul Județean
Satu Mare, în memoria marelui
luptător Vasile Lucaciu.

Vernisajul a fost urmat de un
program cultural – artistic,
susținut de elevii Grupului
“Urmașii lui Lucaciu” a Școlii
Gimnaziale “Vasile Lucaciu” din
Apa, moment care a avut loc la
Centrul Cultural din localitate. 

Manifestarea a fost
organizată de Consiliul Judeţean,
Muzeul Judeţean şi Primăria
comunei Apa, în cadrul
programului Centenar.

Săptămâna 
dr. Vasile Lucaciu

Cu ocazia împlinirii
a 167 de ani de la naşterea

celei mai importante
personalităţi a Sătmarului,
Muzeul Judeţean Satu Mare
organizează în perioada 21-
25 ianuarie 2019 „Săptămâna
dr. Vasile Lucaciu”. Din
această manifestare a făcut
parte și inaugurarea bisericii
de lemn de la Apa. 

De asemenea, în
perioada 21-23 ianuarie
2019, în intervalul orar 9-14,
la sediul Muzeului Judeţean
Satu Mare, B-dul Vasile
Lucaciu, nr. 21, sătmărenii
sunt invitaţi la vizionarea
filmului documentar
„Patriotul din Şişeşti. Dr.

Vasile Lucaciu”, realizat de
Lucia Hossu Longin în
cadrul ciclului „Memorialul
durerii – O generaţie care ne-
a dat o ţară” (durata 45 de
minute). Cei interesaţi sunt
rugaţi să se programeze
anticipat la numărul de
telefon 0740218234. În
această perioadă vizionarea
filmului este gratuită, iar
începând cu data de 28
ianuarie, preţul biletului, cu
vizitarea expoziţiei
temporare „Sătmărenii şi
Marea Unire”, este de 3 lei
pentru copii şi 5 lei pentru
adulţi.

OMAGIU. Biserica de lemn a fost ridicată în memoria dr. Vasile Lucaciu

FLORIN DURA

Vinul, pălinca, mierea și
sucurile naturale produse în județul
Satu Mare se bucură de mare succes
la expoziția „Săptămâna Verde
2019”, care se desfășoară în aceste
zile în Germania, la Berlin. 

Consiliul Județean Satu
Mare și cele 4 Grupuri de Acțiune
Locală (GAL) din județ  sunt
prezente la eveniment cu produse
bio ale producătorilor sătmăreni,
produse care ne fac mare cinste în
cadrul pavilionului expozițional. 

“Prin prezența noastră la
această expoziție, dorim să creștem
vizibilitatea potențialului sectorului
agroalimentar sătmărean și consider
că valoarea standului României la
acest eveniment a fost net
îmbunătățită prin participarea
producătorilor sătmăreni. Această
conlucrare dintre GAL-uri și
Consiliul Județean Satu Mare este
una deosebit de importantă,
deoarece împreună cu aceste

structuri se lucrează deja la definirea
unui brand reprezentativ pentru
județul Satu Mare”, a declarat
președintele Consiliului Județean
Satu Mare, Pataki Csaba, prezent la
evenimentul de la Berlin, alături de
câțiva consilieri județeni.

Expoziția „Săptămâna
Verde 2019” (Grüne Woche) are
loc în perioada 18-27 ianuarie și
reprezintă atât o platformă de
afaceri, cât și un festival al tradițiilor
gastronomice și folclorice cu impact
mediatic de anvergură în Europa,
precum și pe plan mondial.

Cursuri gratuite de pilotaj
și parașutism pentru tinerii până în
23 de ani din judeţul Satu Mare. In-
clusiv liceeni de clasa a X-a pot învăța
să zboare de la cei mai buni piloți pe
care îi vedeți evoluând în fiecare an în
acrobații spectaculoase la cele mai
mari mitinguri aviatice. Oferta este
valabilă pentru orașele unde activează
Aeroclubul României: Arad, Baia
Mare, Brașov, București, Caransebeș,
Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Iași,
Oradea, Târgu Mureș, Pitești,
Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava.

George Rotaru, directorul
Aeroclubului României, unul dintre

cei mai buni piloți de acrobație pe
care îi are România a explicat ce tre-
buie să facă tinerii pentru a face gra-
tuit cursuri de pilotaj sau de
parașutism. „Cei care au între 16 și 23
de ani neîmpliniți se pot înscrie la ori-
care dintre locațiile noastre pentru a
începe activitatea de parașutism,
planorism sau pilotare avioane
ultraușoare. Ei urmează un curs teo-
retic, care este gratuit și care durează
cam două luni de zile. Acest curs are
loc în weekend și se finalizează cu ex-
amene. Cei mai pregătiți obțin o
bursă gratuită”, a spus pilotul George
Rotaru.

Județul Satu Mare participă la
expoziția „Săptămâna Verde
2019” de la Berlin

Cursuri gratuite de pilotaj şi
paraşutism 

Pericol de explozie
Pericol de explozie pe

o șosea din județul Satu Mare.
Un șofer a pierdut mai multe
tuburi de oxiacetilenă pe
drum. Totul s-a întâmplat în
după-amiaza zilei de luni, 21
ianuarie, pe DN 19, în zona
localității Vetiș. Șoferul unei
autoutilitare care transporta
mai multe tuburi de
oxiacetilenă și-a pierdut
marfa pe drum. Martorii spun
că tuburile nu erau deloc
securizate, iar la un moment
dat au ,,sărit” din mașină.
Norocul a făcut ca în acel
moment niciun alt
autoturism să nu se afle în
zonă. La fața locului s-a
deplasat un echipaj de
pompieri cu o autospecială,
care a reușit să înlăture
pericolul exploziei.

Furturi pe bandă
rulantă

Două persoane de 40,
respectiv 18 ani, bănuite de
comiterea unor infracțiuni de
furt pe raza localității Socond,
au fost depistate de polițiști la
data de 18 ianuarie a.c.

Polițiștii din cadrul
Postului de Poliție Socond, în
urma desfășurării unor
activități specifice, au
identificat un bărbat, de 40 de
ani, din municipiul Baia
Mare, bănuit că în perioada 1
- 23 decembrie 2018, ar fi
pătruns în locuința unei
femei, de 52 de ani, din
Socond, de unde ar fi sustras
un card bancar.

De asemenea,
polițiștii au depistat, la data
de 18 ianuarie a.c., un tânăr,
de 18 ani, din comuna
Socond, bănuit că în noaptea
de 15/16 ianuarie a.c., ar fi
sustras dintr-o anexă
aparținând unui bărbat de 48
de ani din aceeași localitate
un motofierăstrău mecanic.

În ambele cauze a fost
întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracțiunii
de furt calificat iar
prejudiciile au fost recuperate
în totalitate.

Incendiu la 
o afumătoare

Pompierii din Carei
au intervenit prompt ieri
dimineață în vederea stingerii
unui incendiu izbucnit la o
mică afumătoare din curtea
unei gospodării din
localitatea Tiream.
Proprietarii nu erau acasă,
incendiul fiind observat de
către un vecin, care a sesizat
imediat pompierii.

În urma intervenției
prompte, pompierii careieni
au stins imediat incendiul,
înainte de a se extinde la
celelalte anexe din
gospodărie, precum și la
gospodăriile învecinate. Au
ars doar mica afumătoare,
precum și șuncile, respectiv
slăninile lăsate la afumat.
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RAPORT

Șosele însângerate
8Peste 30 de sătmăreni și-au pierdut viața în accidente de circulație, alți cinci fiind
victimele unor omoruri

Nu mai puțin de 32 de
persoane au decedat în
urma unor cumplite

accidente de circulație produse
anul trecut pe raza județului Satu
Mare. Alți cinci sătmăreni au fost
uciși. Acestea și alte câteva aspecte
ale raportului de activitate pe anul
2018 au fost prezentate ieri, în
cadrul unei conferințe de presă,
de conducerea IPJ Satu Mare. 

124 de accidente
rutiere grave

În ceea ce privește
siguranţa traficului rutier în cursul
anului 2018, pe raza judeţului Satu
Mare au fost înregistrate 124
accidente rutiere grave (cu 16 mai
puține decât în anul 2017), soldate
cu 32  morţi (cu 12 mai puțini
decât în anul precedent), 113 răniţi
grav (cu 24 mai puțini decât în anul
2017).  Observăm că atât numărul
accidentelor rutiere grave a scăzut,
cât și numărul persoanelor
decedate în accidente, ca urmare a
activităților preventive întreprinse
zilnic. Analizând dinamica
accidentelor rutiere soldate cu
victime omenești, prin prisma
cauzelor generatoare, se constată că
pe primul loc se situează
nerespectarea normelor legale
privind viteza de deplasare a
autovehiculelor, iar pe locul secund
neacordarea de prioritate
vehiculelor, dar nu trebuie neglijată
nici infrastructura rutieră și parcul
auto în continuă creștere.

Totodată, au fost
constatate 410 infracţiuni la
regimul circulatiei rutiere și aplicate
34.489  sancțiuni contravenţionale
în valoare de 84.016.300 lei.

Prejudiciu recuperat,
aproape 11 milioane
de lei 

Eforturile întreprinse în
vederea combaterii criminalităţii
economico-financiare, s-au
concretizat în constatarea, în cursul
anului 2018, a unui număr de 190

infracțiuni de natură economico-
financiară. În ceea ce privește
recuperarea prejudiciului rezultat
ca urmare a săvârșirii infracțiunilor
economice, în anul 2018 valoarea
prejudiciului recuperat, inclusiv
prin măsuri asiguratorii, a fost de
10.990.300 lei.

Pe linia prevenirii si
combaterii evaziunii fiscale, în
perioada de referință au fost
constatate 34 infracţiuni, iar
activităţile desfășurate pe linia
combaterii contrabandei, in special
a celei cu ţigări, au condus la
constatarea a 12 infracţiuni la
Codul Vamal.

Pe linia combaterii
comerţului ilicit cu ţigări de
contrabanda au fost intensificate
acţiunile pe teritoriul de
competență, astfel a fost ridicată în
vederea confiscării cantitatea de
170.960 fire țigarete în valoare de
102.570 lei identificate în urma
capturilor care fac obiectul
dosarelor de urmărire penală,
respectiv cantitatea de 28.780 fire
țigarete în valoare totală de 21.600
lei, 506 litri alcool în valoare de
10.120 lei rezultate în urma
constatărilor contravenționale.

Cinci crime
soluționate

Ca urmare a unei bune
colaborări cu procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare și a muncii în echipă
(procuror-polițist), cu o abordare
profesionistă, rezultatele au fost pe
măsură, reușindu-se identificarea
autorilor în cazul celor 5 cauze de
omor, înregistrate în cursul anului
2018, precum și în cazul celorlalte
infracțiuni de mare violență, într-
un interval de timp foarte scurt.            

Criminalitatea contra
patrimoniului reprezintă 44,79%
din totalul infracţionalităţii
sesizate, respectiv 2.439 infracţiuni
(cu 11,64% mai puține decât în
anul precedent).     Din totalul
criminalităţii sesizate contra
patrimoniului, 1.579 sunt
furturi (cu 14,88%  mai puține
decât în anul precedent), 30 -
tâlhării (cu 23,08% mai puține
decât în anul 2017),  505 - distrugeri
(cu 4% mai puține decât în anul
precedent), 179 – înșelăciuni (cu
2,8% mai multe decât în anul
precedent), 39 sunt abuzuri de
încredere (cu 20,41% mai puține
decât în anul 2017).

Din totalul de 1.802 de
persoane cercetate în cursul anului
2018 pentru săvârșirea
infracţiunilor în care s-a început
urmărirea penală, 57 persoane,
adică 3,16%, sunt minori (cu 15
mai puțini decât în anul
precedent), iar 554, respectiv
30,74%, sunt tineri cu vârsta
cuprinsă între 18-30 ani (cu 15 mai
mulți decât în anul precedent).      

Percheziții 
și arestări

În cursul anului 2018 au
fost efectuate 2.099 cercetări la faţa
locului și s-a participat la 669
reconstituiri, recunoașteri din grup
și percheziţii. În același timp au fost

întocmite 127  rapoarte de
constatare tehnico-știinţifică. Prin
metode criminalistice au fost
identificaţi 174 autori de
infracţiuni (ce au operat pe
teritoriul judeţului).

La începutul anului 2018
existau în lucru 87 persoane
urmărite. S-a solicitat declanșarea
procedurilor de urmărire pentru
alte 169 persoane. Faţă de 147  s-a
clarificat situaţia, astfel că la finele
anului au rămas în lucru 108
persoane urmărite. Se impune a fi
precizat faptul că din totalul celor
108 persoane urmărite, 41 dintre
acestea,  respectiv 37,96%, au fost
localizate pe teritoriul altor state
unde legislația internă conduce la
imposibilitatea încarcerării acestora
și respectiv soluționarea
mandatelor de urmărire. În cursul
anului 2018 au fost dispuse alte
măsuri preventive decât reținere și
arestare față de 136 persoane,
respectiv pentru 113 - controlul
judiciar și 23 - arestare la domiciliu.

infracțiuni la 
regimul armelor

În cursul anului 2018
lucrătorii serviciului de specialitate
au constatat 66 infracţiuni la
regimul armelor, explozivilor și
substanţelor periculoase și au
soluţionat 86 dosare penale.   În
cadrul activităţilor preventive au
fost executate 364 acţiuni și
controale fiind identificate și
ridicate în vederea confiscării 13
arme (4 arme de vânătoare, o armă
de tir cu glonț, 5 arme neletale cu
aer comprimat și 3 pistoale de
autoapărare), 320 cartușe, 190,5 kg
petarde și artificii, 821 kg deșeuri
periculoase.

În cadrul activităţilor
desfășurate pe linia relaţiilor cu
publicul au fost înregistrate 1.759
petiţii, au fost primiţi în audienţă
1.175 cetăţeni și au fost eliberate
30.322 certificate de cazier judiciar. 

FLorin Dura

BILANȚ. Și în 2018, pe șoselele județului s-au produs adevărate drame

Poliția în acțiune
Polițiștii din cadrul

Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
aplicat peste 220 de
sancțiuni contravenționale și
au reținut 13 permise de
conducere, în urma
activităților desfășurate în
weekendul 18 - 20 ianuarie
a.c. Astfel, polițiștii rutieri
din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Satu
Mare au aplicat peste 220 de
sancțiuni contravenționale,
în valoare de aproximativ  58
mii de lei, pentru
nerespectarea regulilor de
circulație.

De asemenea, au
aplicat măsura
complementară de
suspendare a dreptului de a
conduce în cazul a 13
conducători auto și au
ridicat un certificat de
înmatriculare.

Conducea un
autoturism
neînmatriculat

Un bărbat, de 35 de
ani, a fost surprins de
polițiști pe raza
municipiului Satu Mare, în
timp ce se afla la volanul
unui autoturism
neînmatriculat.

La data de 18
ianuarie a.c., în jurul orei
15.40, polițiștii din cadrul
Poliției oraș Ardud au oprit
în trafic pe raza localității
Mădăras, un autoturism
condus de un bărbat, de 35
de ani, din orașul Ardud. În
urma verificărilor efectuate
polițiștii au constatat faptul
că autoturismul nu era
înmatriculat, întrucât
autorizația de circulație
provizorie era expirată. În
cauză cercetările continuă
sub aspectul comiterii
infracțiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui
autovehicul neînmatriculat.

La volan, 
fără permis

Polițiștii din cadrul
Poliției oraș Ardud au
identificat un bărbat, de 53
de ani, care se afla la volanul
unui autovehicul fără a
poseda permis de conducere.

La data de 19
ianuarie a.c., polițiștii din
cadrul Poliției oraș Ardud au
identificat în trafic, între
localitățile Ardud și Ardud
Vii, un bărbat de 53 de ani
din localitatea Ardud care se
afla la volanul unui
autoturism fără a poseda
permis de conducere de nici
o categorie. În cauză
cercetările continuă în
dosarul penal întocmit sub
aspectul comiterii
infracțiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o
persoană care nu posedă
permis de conducere.

Raportul de activitate al IPJ pe anul 2018, prezentat de
conducerea instituției
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Fotografie făcută la inaugurarea Tur-
nului Pompierilor scoasă la licitație

Ofotografie realizată la
25 septembrie 1904,
cu ocazia inaugurării

Turnului Pompierilor, a fost
scoasă la licitație pe un site de
specialitate, www.artmark.ro.
Prețul de pornire este de 100
de euro. Fotografia a fost
realizată de Antal Scherling și
are dimensiunea de 31,5×26
cm.

Turnul Pompierilor
este o construcţie atipică. Are o
înălțime totală de 47 m și o
înalțime cursivă de 34 m, a fost
construit în anul 1904 din
inițiativa episcopului Gyula
Meszlenyi, fiind proiectat de
Ferencz Dittler și construit de
Lajos Vajnay. Datorită înălțimii,
turnul oferea o privire de
ansamblu asupra orașului fiind
folosit în acest sens pentru pre-
venirea incendiilor și protecția
împotriva lor.

Puţini cunosc istoria
acestui turn clădit în curtea
Poliţiei din acea vreme, chiar în
centrul vechiului Sătmar.
Înainte ca episcopul Meszlényi
Gyula să aloce bani pentru con-
struirea unui turn special de
supraveghere, depistarea in-
cendiilor se făcea din turnul
vechii primării aflat pe locul ac-
tualului Hotel „Dacia”. Clădirea
Primăriei a fost construită după
ce Cămara regală a aprobat ridi-
carea unui edificiu din piatră şi

cărămidă destinat să
adăpostească organele adminis-
trative şi judecătoreşti ale
oraşului. Toate astea s-au întâm-
plat prin 1768 iar clădirea a fost
terminată în 1777. imobilul era
prevăzut cu un turn ce a servit
ca foişor pentru depistarea even-
tualelor incendii. Însă clădirea a
fost demolată în 1900 iar pe
locul acesteia a fost construit ac-
tualul Hotel “Dacia”. Cu toate
acestea, o perioadă de un veac şi
jumătate turnul a servit pre-
venirii incendiilor.

Apoi, foişorul s-a
mutat pentru un răstimp de trei
ani, între 1901 şi 1904 în cele
două turnuri ale Catedralei ro-
mano-catolice. Şi poate
povestea cu Turnul Pompierilor
nici nu s-ar fi născut dacă
clopotarii bisericii nu s-ar fi
supărat pe “supraveghetorii
focului”. Motivul? Pentru a mai
scăpa de plictiseală (şi poate
pentru a se mai distra puţin),
paznicii ademeneau din când în
când şi câteva femei uşuratice
pentru a le ţine de urât.
Clopotarii i-au pârât preoţilor
iar aceştia pentru ca umbra
„răului” să nu se abată asupra
bisericii pe care o păstoreau i-au
vorbit şi episcopului despre
nelegiuirile paznicilor din tur-
nurile Catedralei. Şi se pare că
episcopul romano-catolic s-a
supărat foc din moment ce a dat
20.000 de coroane de aur pen-
tru construirea unui turn special
de supraveghere. Aşa s-a născut
Turnul Pompierilor.

Arhitectului Vajnay
Ludovic nu i-a trebuit nici un
an de zile pentru a construi im-
pozanta clădire. Lucrările înce-
pute pe la sfârşitul anului 1903
au fost terminate anul următor
iar predarea oficială a avut loc în
25 septembrie 1904. Potrivit
documentelor vremii, momen-
tului festiv i-a urmat dezvelirea
Turnului si a trei plăci comem-
orative iar la ora 12.00 a avut loc

alarmarea pompierilor pentru
stingerea unui incendiu sim-
bolic la “Casa Albă”, exerciţiu
urmărit de o bună parte din
locuitorii oraşului.

Festivităţile s-au
încheiat cu un bal în aer liber. A
fost primul bal în aer liber din
istoria localităţii. Serviciul ofi-
cial de supraveghere din Turnul
Pompierilor a început de a doua
zi de la ora 08.00 dimineaţa.

Concert pop-folk cu
Florin Ștefan, Magda Puskas,
Adina Hodișan, rareș Suciu,
Marius Georgescu, Luiza
Molnar și iști Vaida, organizat
de Primăria Municipiului Satu
Mare şi Centrul Cultral
"G.M.Zamfirescu", dedicat
Unirii Principatelor române!
Evenimentul va avea loc
vineri, 25 ianuarie, la Casa de
Cultură a Sindicatelor, cu
începere de la ora 19.00.
intrarea este liberă!

În deschiderea
concertului vor evolua isti
Vaida și Luiza Molnar, statut
de invitați speciali având
Adina Hodișan, rareș Suciu și
Marius Georgescu. 

Magda Puskas și-a
început activitatea muzicală
din fragedă copilărie, a
participat la festivaluri și
turnee de muzică ușoară, în
grupuri folk. Începând cu
anul 1981 a devenit membră
activă a Cenaclului Flacăra
alături de Sorina Bloj iar mai
târziu alături de Tatiana
Stepa. Aici s-au născut
hiturile ”La o cană cu vin”,

”Din copilărie”, ”Taina”,
”Desculț prin zăpadă” etc.
Din 1989 Magda Puskas și-a
continuat activitatea în
Cenaclul ”Totuși iubirea”, fiind
una dintre artiștii consacrați
care au luptat pentru
resuscitarea folkului românesc
după anul 2000. A urmat o
lungă colaborare cu Valentin
Moldovan apoi cu ioan Onișor
iar turneul național ce a marcat
cei 30 de ani de folk i-a adus o
colaborare de succes cu
muzicieni de excepție: Tcha
Limberger, Florin Ștefan,
Aladar Pusztai, Cătălin Pop și

Oana Pop.
Florin Ștefan este un

instrumentist polivalent,
născut în Baia Mare în 1977.
Urcă pe scenă pentru prima
dată la vârsta de 12 ani,
acompaniat de chitară. Ani la
rând, Florin Ștefan înlănțuie
colaborările cu diverși artiști
și formații, atât pe plan local,
dar și internațional. Parcursul
său artistic este îmbogățit de
studii în domeniul muzical
dar și din sfera etnografiei.
Florin Ștefan este pasionat de
culegerea de cântece străvechi
și tehnici care, astăzi, îi permit

să stăpânească măiestria
Tulnicului, Cobzei, Sazului,
Tilincăi, Lirei și naiului. 

De-a lungul carierei
sale artistice, Florin Ștefan
susține concerte și
colaborează la diferite
proiecte, multiplicând
stilurile muzicale (clasic, folk,
jazz, rock, fusion, chill out și
gipsy) atât în țară cât și în
străinătate, alături de artiști
din Elveția, SUA, Brazilia. În
1998, Florin Ștefan începe
colaborarea cu trupa Semnal
M, cu care lucrează și în
prezent.  

CriSTiAn STAn

Concert pop-folk la Casa de Cultură dedicat Unirii Principatelor
Române

Proiect inedit la
Primăria Carei

Primăria Carei
dorește să realizeze un
compendiu, care să
completeze cunoștințele
elevilor careieni cu
informații despre istoria
locală, personalitățile locale,
dar și despre cultura, arta,
muzica şi literatura careiană.
Acest compendiu ar putea
oferi informații exacte
elevilor, dar și celorlalte
persoane interesate, în
contextul în care s-au
răspândit multe inexactități
despre istoria locală, unele
devenind adevărate legende. 

Volumul va fi tipărit
atât în limba română cât și în
limba maghiară. În vederea
editării sale, primarul Kovacs
mizează pe sprijinul cadrelor
didactice preocupate de
istoria localității în care
trăiesc. Joi, primarul Kovacs
a avut o întâlnire în acest
sens cu profesori de la secțiile
maghiare ale unităților de
învățământ din Carei. O
întâlnire similară va fi
organizată miercurea viitoare
cu profesorii de limba și
literatura română, istorie și
geografie de la secțiile cu
predare în limba română ale
școlilor și liceelor din
municipiul Carei.

Concertul
Filarmonicii Dinu
Lipatti la Carei

Miercuri, 30 ianuarie
2019, de la ora 18.00, în Sala
Cavalerilor a Castelului
Károlyi din Carei va avea loc
concertul simfonic susținut
de orchestra Filarmonicii
Dinu Lipatti din Satu Mare.
Este al patrulea concert din
abonament, pentru locurile
rămase libere se pot
achiziționa bilete de la biroul
Centrului Cultural Carei,
prețul fiind de 21 lei.

Al doilea
spectacol din
abonamentul
pentru copii,
secția maghiară  

În data de 28
ianuarie 2019, luni, de la
orele 10.00 și 11.30 va avea
loc spectacolul pentru copii
„Szélszabadító" în sala Deák
Endre a Centrului Cultural
Carei, intrarea se face pe
baza abonamentului Picurka
a Teatrului de Păpuși
Brighella din Satu Mare.
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Premierul Viorica Dăncilă i-
a trimis o nouă scrisoare lui
Klaus Iohannis în care îi

cere să-i numească la Dezvoltare şi
Transporturi pe Olguţa Vasilescu
şi Mircea Drăghici, afirmând că ea
beneficiază de dreptul exclusiv de
apreciere şi de alegere a per-
soanelor propuse a face parte din
guvern.

Dăncilă i-a trimis o nouă
scrisoare lui Iohannis: Beneficiez de
dreptul exclusiv de alegere a
miniştrilor „Domnule Preşedinte,
urmare adresei dumneavoastră din
17 ianuarie 2019 privind în-
deplinirea condiţiilor de legalitate
în legătură cu propunerile de nu-
mire în funcţia de membru al Gu-
vernului, reiterate prin adresa nr.
5/105/10.01.2019, vă transmit
următoarele: Având în vedere
prevederile art. 85 alin. (2) din
Constituţia României, republicată,
prin adresa sus rubricată am propus
să dispuneţi emiterea decretelor
prezidenţiale prin care doamna Lia-
Olguţa Vasilescu să fie numită în
funcţia de viceprim-ministru, min-
istrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi domnul
Mircea-Gheorghe Drăghici să fie
numit în funcţia de ministru al
transporturilor.În calitate de prim-
ministru, în virtutea votului de în-
credere obţinut în Parlament,
beneficiez de dreptul exclusiv de
apreciere şi de alegere a persoanelor
propuse a face parte din echipa
guvernamentală pe care o conuc. În
mod evident, propunerile formulate
trebuie să îndeplinească condiţiile
de legalitate, astfel cum sunt
prevăzute în art. 2 al Legii nr.
90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României
şi a ministerelor, cu modificările şi
completările ulterioare”, se arată în
scisoarea transmisă preşedintelui
Klaus Iohannis luni.

Viorica Dăncilă
subliniază, de asemenea, că e
importantă evitarea unui blocaj la
nivelul celor două ministere. „Sis-
temul constituţional din România a
consacrat caracterul bicefal al put-
erii executive, iar practica Curţii
Constituţionale a României a sta-
bilit principiul cooperării şi
colaborării loiale între autorităţile
statului pe calea interpretării corob-
orate a normelor constituţionale ale
art. 1 alin. (3) şi (4) referitoare la
valorile supreme ale statului român
şi la principiul echilibrului puterilor
în stat. În acest context, în cei 30 de
ani ai evoluţiei României ca stat
democratic, cu toate că au existat
diferenţe de opţiuni politice între
Preşedintele României şi primul-
ministru, colaborarea între vârfurile
puterii executive a funcţionat, chiar
cu unele sincope, scopul final fiind
atât evitarea blocării activităţii
instituţiilor statului, cât şi susţinerea
dezvoltării economico-sociale a ţării
noastre, iar aplicarea prevederilor
art.85 alin.(2) din Constituţia
României, republicată, nu a întâmp-
inat niciun obstacol. Din păcate, în
prezent, în pofida tuturor efor-
turilor făcute şi a deschiderii mani-
festate, ne-am confruntat cu refuzul
dumneavoastră expres de a numi
persoanele nominalizate în funcţia
de ministru, iniţial fără un motiv
clar exprimat sau pe baza unor
aprecieri generale, nefundamentate
şi apoi pe motivul neîndeplinirii
condiţiilor de legalitate în legătură
cu aceste propuneri”, a adăugat
Dncilă, în scrisoarea transmisă
preşedintelui.

Premierul îi transmite
preşedintelui Klaus Iohannis că
”insistenţa” acestuia de a comunica
în scris ”duce în derizoriu” preroga-
tivele şi raporturile constituţionale.
„Propunerile pe care le reiterez de
două luni se referă la persoane cu o
experienţă şi o probitate

netăgăduite, capabile să exercite
înaltele demnităţi pentru care sunt
nominalizate, cu atât mai mult cu
cât una dintre nominalizări se referă
la o persoană care a mai îndeplinit
funcţia de membru al Guvernului.
Insistenţa dumneavoastră în a se
ataşa unui înscris între primul-min-
istru al României şi Preşedintele
ţării acte care să probeze respectarea
cerinţelor de legalitate este fără
precedent în practica raporturilor
constituţionale între autorităţile
puterii executive şi creează
premisele pentru ducerea în derizo-
riu a unor prerogative şi raporturi
constituţionale.Este foarte impor-
tant de menţionat faptul că verifi-
carea îndeplinirii condiţiilor de
legalitate ale celor două
nominalizări a fost efectuată de
către secretarul general al Guvernu-
lui, prealabil înaintării propunerilor
respective către Administraţia
Prezidenţială”, se mai arată în
scrisoare.

Viorica Dăncilă
reiterează, în final, solicitarea de
emitere a decretelor pentru numirea
Olguţei Vasilescu şi Mircea
Drăghici la Ministerul Transpor-
turilor şi Ministerul Dezvoltării.
„Având în vedere faptul că cele două
propuneri respectă toate condiţiile
prevăzute de Constituţia României,
republicată şi de legile organice
aplicabile, reiterez solicitarea de
emitere a decretelor prezidenţiale
prin care doamna Lia-Olguţa
Vasilescu să fie numită în funcţia de
viceprim-ministru, ministrul
dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi domnul
Mircea-Gheorghe Drăghici să fie
numit în funcţia de ministru al
transporturilor, şi, totodată, să
înceteze efectele Decretului
Preşedintelui României nr. 46/2019
pentru desemnarea unui membru al
Guvernului ca ministru interimar şi
ale Decretului Preşedintelui

României nr. 47/2019 pentru de-
semnarea unui membru al Guvernu-
lui ca ministru interimar”, transmite
Dăncilă.

În încheiere, premierul
menţioneză actele ataşate la dosarele
celor două propuneri, respectiv
copii legalizate după cărţi de identi-
tate, certificate de cazier judiciar,
Curriculum-Vitae actualizate, cu
semnături olografe, declaraţii
privind exerciţiul deplin al drep-
turilor electorale şi inexistenţa
cazurilor de incompatibilitate, pre-
cum şi privind neapartenenţa la
structurile fostei Securităţi.

Preşedintele Klaus Iohan-
nis i-a transmis, joi, premierului
Viorica Dăncilă o scrisoare în care
explică de ce a refuzat numirile, pre-
cizând că documentaţia care
însoţeşte propunerile de numire a
Olguţei Vasilescu şi Mircea
Drăghici la Dezvoltare şi Transpor-
turi este incompletă. şeful statului
susţine că documentaţia e
incompletă, certificatul de cazier ju-
diciar fiind singurul document care
atestă situaţia judiciară a unei per-
soane.

În acest context, secre-
tarul general al PSD, Codrin
ştefănescu a anunţat că va sesiza
CCR această situaţie.

Dăncilă i-a trimis o nouă scrisoare
lui Iohannis:  Beneficiez de dreptul
exclusiv de alegere a miniştrilor 

P r e ş e d i n t e l e
organizaţiei de tineret ALDE
Claudiu Daniel Catana a afirmat,
luni, că USR minte deoarece ad-
miterea deputatului Iulian Bulai
în grupul ALDE de la Adunarea
Parlamentară a Consiliului Eu-
ropei nu înseamnă apartenenţa
USR la ALDE Europa.

„Deputatul Iulian Bulai
se laudă în presa prietenă USR cu
aşa-zisa admitere în grupul liber-
alilor europeni a USR. Nimic
mai fals. Admiterea sa în grupul
ALDE de la Adunarea
Parlamentară a Consiliului Eu-
ropei (APCE) nu echivalează cu
apartenenţa USR la ALDE Eu-
ropa. De fapt, totul este doar o
parte a campaniei de manipulare
şi dezinformare a celor din USR
cu privire la aderarea la grupul
ALDE. Deputatul Bulai nu face
decât să prezinte frânturi de

informaţii, doar pentru a de-
natura realitatea”, a declarat
preşedintele TLDE, Claudiu
Daniel Catana, printr-un comu-
nicat de presă remis, luni, MEDI-
AFAX.

Acesta spune că nu a ex-
istat nicio discuţie serioasă pen-
tru ca USR să facă parte din
familia europeană a ALDE, pre-
cizând că USR bate la uşile
grupurilor politice, însă fără
rezultat deoarece nimeni nu
vrea să se afişeze cu un partid
duplicitar. „În ceea ce priveşte
apartenenţa USR la grupul
ALDE Europa, nu s-a luat
vreodată serios în discuţie ca
USR să facă parte din familia
europeană liberală. Un partid
care pune mai presus interesele
instituţiilor de forţă, ale servici-
ilor secrete, ale procuraturii, în
detrimentul intereselor

cetăţenilor, nu se poate califica
drept partid liberal. În acelaşi
timp, cei din USR zgârie pe la
uşile grupurilor politice din
Parlamentul European, fără a
primi vreun răspuns din partea
nimănui. Oare de ce? Pentru că
nimeni nu vrea să se afişeze cu
un partid care se declară îm-
potriva respectării drepturilor şi
cetăţenilor, un partid duplici-
tar”, a explicat liderul TLDE.

El a adăugat că
acţiunilor reprezentanţilor USR
contravin principiilor liberale,
dând ca exemplu faptul că par-
tidul condus de Dan Barna nu are
nicio problemă că drepturile
cetăţenilor au fost încălcate prin
protocoalele secrete încheiate de
SRI cu instituţiile din sistemul ju-
diciar. „Totodată, acţiunile celor
din USR contravin tuturor prin-
cipiilor liberale ce ţin de apărarea

drepturilor şi libertăţilor individ-
uale. Reacţia pe care au avut-o
după ce protocoalele secrete au
fost declarate ilegale este
grăitoare. USR, în loc să fie pre-
ocupat de încălcarea drepturilor
cetăţenilor, a fost mai interesat de
modul în care sunt afectate ser-
viciile de informaţii. Disperarea
membrilor USR de a face parte
dintr-o familie politică
europeană îi determină să îşi
creeze propriile scenarii, care nu
au vreo legătură cu realitatea”, a
conchis Claudiu Daniel Catana.

Reacţia preşedintelui
TLDE vine în contextul în care
secretarul Camerei Deputaţilor,
Iulian Bulai, a declarat că a fost
admis luni în grupul ALDE de la
Adunarea Parlamentară a Consil-
iului European, însă o afiliere la
nivel european va fi decisă de
conducerea formaţiunii.

PREşEDINTE TLDE: 

USR îşi continuă campania mincinoasă privind
apartenenţa la grupul ALDE european

Viorica Dăncilă, în-
trevedere cu secretarul
general NATO, Jens
Stoltenberg
Premierul Viorica Dăncilă va avea
miercuri, la sediul NATO din Brux-
elles, o întrevedere cu secretarul general
al Alianţei Nord-Atlantice, Jens
Stoltenberg, a anunţat luni Guvernul.
Ulterior, cei doi vor susţine o conferinţă
comună de presă. ”Premierul Viorica
Dăncilă va avea miercuri, 23 Ianuarie
2019, la sediul NATO din Bruxelles, o
întrevedere cu secretarul general al
Alianţei Nord-Atlantice, Jens
Stoltenberg”, a anunţat Guvernul. În-
tâlnirea celor doi oficiali va fi urmată de
o conferinţă comună de presă.

Teodor Meleşcanu:
Un summit UE - Tur-
cia, la Bucureşti 
Un summit Uniunea Europeană -
Turcia, în cadrul parteneriatului cu
Ankara, ar putea fi organizat în luna
martie la Bucureşti, a afirmat luni, la
Bruxelles, ministrul român de Externe,
Teodor Meleşcanu. Teodor
Meleşcanu a amintit că România
susţine aderarea Turciei la Uniunea
Europeană şi a evocat ideea organizării
unui summit la Bucureşti în cadrul
Consiliului de parteneriat Turcia-UE,
care nu s-a mai reunit de trei ani şi
jumătate. “Lucrăm pentru un summit
Turcia-UE la Bucureşti, cu partici-
parea preşedintelui Recep Tayyip Er-
dogan şi a oficialilor UE. (...) Data
exactă nu a fost fixată, dar ar putea fi la
începutul lunii martie”, a declarat
Teodor Meleşcanu. “Prima noastră
propunere va fi să cerem reluarea aces-
tor reuniuni. Un alt obiectiv este re-
lansarea şi accelerarea discuţiilor pe
diverse puncte. Una dintre priorităţi
este actualizarea Uniunii vamale”, a
precizat Meleşcanu, conform ediţiei în
limba franceză a agenţiei Anadolu şi
site-ului Actualite-News.com.

Iohannis, întâlnire
marţi în Germania cu
Tusk, Juncker, Merkel
şi Macron
Klaus Iohannis se va întâlni, marţi la
Aachen, cu cancelarul Angela Merkel,
preşedintele Franţei Emmanuel
Macron, liderii europeni Donald Tusk
şi Jean-Claude Juncker la ceremonia de
semnare a Tratatului de cooperare
franco-german. Preşedintele se va
vedea şi cu militarii români dintr-o
bază NATO. Astfel, şeful statului va
avea, în marja deplasării în Germania,
o întâlnire şi cu militarii români care
activează la baza militară NATO de la
Geilenkirchen, informează
Administraţia Prezidenţială, într-un
comunicat de presă remis MEDI-
AFAX. Înaintea semnării Tratatului de
către preşedintele francez şi cancelarul
german în Sala Încoronării a primăriei
oraşului Aachen, cei doi oficiali vor
susţine alocuţiuni. De asemenea, în
cadrul evenimentului vor mai vorbi
premierul landului Renania de Nord-
Westfalia, Armin Laschet şi primarul
oraşului Aachen, Marcel Philipp, con-
form sursei citate. Un discurs va fi
susţinut şi de către preşedintele Klaus
Iohannis, ulterior semnării documen-
tului, în calitate de Preşedinţie în
exerciţiu a Consiliului Uniunii Eu-
ropene. Vor mai avea alocuţiuni şi
preşedintele Consiliului European
Donald Tusk şi preşedintele Comisiei
Europene Jean-Claude Juncker.
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Orar:

L-V 09:00 - 00:00
S 14:00 - 00:00
D: 14:00 - 00:00

Meniul zilei de
luni până vineri

Platouri pentru
evenimente

0743.860.054
0261.711.870

Organizăm nunti, evenimente,
diverse aniversari, botezuri,

onomastici etc.

M. Viteazul nr. 32
(fostul Kardinale)
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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

- 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
original Bikotronic cu Licenta Europeana pentru Betoane proaspete;

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

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

- inchiriaza hale de productie si platforme betonate

ESROM
PRIM:
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FCSB rămâne 
fără victorie în ami-
calele din Spania
echipa FCSB a inregistrat un
nou rezultat de egalitate in seria
de amicale programate in canton-
amentul iberic. Dupa 0-0 in
prima partida contra elvetienilor
de la Lucerna, de aceasta data
vicecampioana romaniei a facut
2-2 cu echipa chineza Shanghai
Shenhua. golurile roș-albaștrilor
au fost reușite de tănase (în min-
utul 8, din pasa lui rusescu) și
Zhang Lu (autogol în minutul
49), în timp ce pentru chinezi au
punctat Oscar romero (72) și
același Zhang Lu (75). rezultatul
a fost unul neașteptat, în
condițiile în care tănase a irosit,
la 2-0, șansa de a înscrie al treilea
gol, trimițând slab, dintr-un
penalty obținut chiar de el, în
brațele portarului chinez.
Mihai teja a inceput meciul in
formula:
Bălgrădean - Benzar, planic,
Bălaşa, Morais - Nedelcu, Matei -
Man, tănase, Coman - rusescu.
au mai intrat pe parcursul jocului
Stan, Morutan, roman, jakolis si
teixeira.
pentru FCSB urmeaza amicalul
cu Dynamo Kiev (miercuri, 23
ianuarie), ultimul din cantona-
mentul efectuat in Spania inain-
tea revenirii in tara pentru
reluarea campionatului.

Salomao pleacă
de la Dinamo!  
Diogo Salomao este ca și plecat de
la Dinamo! Mircea rednic a
anunţat, luni, într-o conferinţă de
presă, că portughezul de 30 de ani,
unul din cei mai buni jucători ai
echipei în prima parte a sezonului,
“mai mult ca sigur va pleca”. tehni-
cianul spune că nu se poate opune
transferului în condiţiile în care Sa-
lomao se află în ultimele şase luni de
contract şi are “două oferte”.  red-
nic a vorbit si despre urmatorii ju-
catori care vor sosi la Dinamo, “un
fundaș stânga și un fundaș dreapta”.
“avem acordul a doi fundași,
dreapta și stânga, care vor sosi azi să
semneze. Mai îmi doresc încă un
fundaș central. Cred că și el va
semna. Va mai fi un jucător, un ata-
cant, care să poate să joace și al
doilea vârf sau în partea stangă si
partea dreaptă, pentru că mai mult
ca sigur Salomao va pleca. Nu pot
să va spun mai multe, cluburile sa se
aranjeze si el sa fie multumit cu
contractul. are două oferte. e greu
să obții ceea ce îți doresti, ca juca-
torul vrea sa plece. Nu ca are salariul
mare, dar are o vârstă si își dorește.
Noi trebuie sa ne adaptam noilor
conditii, filozofia legata de con-
tracte si buget pentru acest sezon
este mai mica fata de inceputul
campionatului si eu trebuie sa ma
adaptez. Din vară, situația va fi alt-
fel”, a spus Mircea rednic, în con-
ferinta de luni. Dinamo ar fi dispusă
să îl lase să plece pe Salomao pentru
200.000 de euro. Zilele trecute s-a
vorbit despre mai multe oferte pe
care Diogo le are din arabia
Saudită. Salomao este unul dintre
cel mai bine plătiți jucători din lotul
dinamoviștilor. el câștigă 8.000 de
euro pe lună și ultima decizie îi
aparține lui Mircea rednic, cel care
spunea în trecut că “din salariul lui,
plătim doi jucători”.

Vineri și sâmbătă la
negrești Oaș s-au
desfășurat  etapele

județene  din cadrul
Olimpiadei Gimnaziilor la
handbal fete și băieți.

În urma jocurilor care
s-au disputat în sistem turneu,
clasamentul final este următorul:

Fete

Locul 1- Școala gimnazială tu-
rulung  (prof.Deneș Lucaci)
Locul 2- Școala gimnazială
tășnad (prof.Ciceu Marian)
Locul 3- Școala gimnazială
Foieni (prof. heinrich tamaș)
Locul 4- Școala gimnazială
avram iancu Satu Mare (prof.
Moiș radu)

Băieți
Locul 1- Școala gimnazială
Orașu Nou (prof. Oancea
tiberius)
Locul 2 - Școala gimnazială
Foieni (prof. heinrich tamaș)
Locul 3 – Școala gimnazială Lu-
cian Blaga Satu Mare (prof.goia
gheorghe)
Locul 4 -Școala profesională
george Coșbuc Medieșu aurit
(prof. Meszaroș adrian)

Organizarea și
desfășurarea acestor etape
județene a fost  asigurată de  in-
spectoratul Școlar județean Satu
Mare, în colaborare cu Liceul
tehnologic ioniță g. andron
Negrești Oaș, Comisia
județeană de handbal, prin prof.
ghiriti Dorel, și DjSt Satu
Mare. echipele câștigătoare ale
etapelor județene vor participa la
etapele  regionale.

CriStian Stan

LpS CSS Satu Mare a
început duminică faza a doua a
Campionatului Național de ju-
nioare u 18.

echipa antrenată de
adriana pricop a reușit o victorie
categorică, 61-31, în fața celor de
la aDMar Costinești-
București.

Meciul jucat în sala
mică a LpS a fost la discreția săt-
mărencelor care au câștigat toate
cele patru sferturi și cu un plus
de agresivitate și inteligență în
joc au dominat clar lupta sub pa-
nouri.

Fetele noastre joacă
etapa viitoare la Olimpia
București. De remarcat că pe

banca tehnică a celor de la
aDMar am regăsit-o pe sătmă-
reanca Cristina Ciocan, numită
antrenoare secundă la începutul
acestui an la clubul bucureștean.

”Sperăm la o clasare cât
mai bună la final. Să mergem mai
întâi la turneul final și acolo se
poate întâmpla orice. gândul
nostru zboară spre o medalie”,
spune antrenoarea adriana pri-
cop. iar jocul de duminică al fe-
telor ne dă speranțe că obiectivul
poate fi atins...

Clasament

1.Lapi Dej
1/0 2

2.LPS Satu Mare
1/0 2
3.CS Olimpia Bucuresti
1/0 2
4.aCS rookies Oradea

0/1 1
5.aCS admar Costinesti-Buc.
0/1 1
6.CSS rm Valcea
0/1 1

BaSChet juNiOare

Victorie clară pentru fetele Adrianei Pricop

ONSS

Se cunosc campioanele
județene la handbal

Liderul seriei B a
Ligii a 4-a, CSM Olimpia
Satu Mare, ar fi trebuit să-și
înceapă duminică seria de me-
ciuri de verificare din această
iarnă.

elevii lui ritli Zoltan
aveau programat duminică un
prim test la Csenger împotriva
echipei locale, una antrenată
de sătmăreanul tibi Csik.

gazdele s-au văzut
nevoite să anuleze întâlnirea
din cauza condițiilor meteo
nefavorabile.

”Ne-au anunțat
dimineață că terenul e acoperit
cu un strat gros de zăpadă și că
ninge întruna . așa că am decis
de comun acord că nu are rost să
jucăm în aceste condiții. Sperăm
ca duminică la Fehergyarmat să
fie condiții mai bune și să putem
juca”, ne-a spus antrenorul ritli
Zoltan.

În această săptămână
sunt programate antrenamente
pe plan local, echipa intrând și
sub comanda preparatorului
fizic, radu achim.

unirea tășnad își în-
cepe seria meciurilor de verifi-
care azi la Mateszalka.

Formația antrenată de
Cristi popa și Ovidiu Suciu și-a
reluat pregătirile iar în amicalul
de azi cei doi tehnicieni vor testa
și o serie de tineri jucători pentru
completarea lotului.

”Încercăm să comple-
tăm lotul și să facem o pregătire
bună. Vom merge săptămâna vii-
toare în cantonament la
Călinești Oaș, iar apoi vom avea
și câteva amicale”, ne-a spus

Cristi popa. adversarii unirii în
pregătiri sunt unirea Valea lui
Mihai, Sânmartin și Victoria
Carei.

Din păcate, din cauza
restanțelor salariale, o parte din-
tre jucătorii care au evoluat în tur
la unirea au ales să părăsească
echipa. Stanciu s-a înțeles cu Mi-
naur Baia Mare, Ciul, parnău și
Nemeș au ajuns în liga a 2-a la
Luceafărul Oradea,  Vădan la
CSM Olimpia Satu Mare, iar
Szekely și Varga merg în probe la
Miercurea Ciuc. 

CSM OLiMpia Satu Mare

Amicalul de la Csenger, anulat
Liga a 3-a

Unirea joacă la Mateszalka
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Simona Halep a părăsit
Australian Open 2019,
după un duel spectaculos

cu Serena Williams, însă
românca nu a părut afectată de
eşecul suferit în faţa jucătoarei
cu 23 de titluri de Grand Slam
în palmares.

Constănţeanca de 27 de
ani a părăsit arena Rod Laver cu
zâmbetul pe buze, iar la
conferinţa de presă a mers bine
dispusă. de altfel, Simona a de-
schis întâlnirea cu jurnaliştii
printr-o glumă.

“Voi începe cu o glumă.
În primul set, m-am simţit ca şi
cum aş fi fost lovită de tren”, a
spus Halep zâmbind, spre amuza-
mentul celor prezenţi în sală.

Serena Williams a
câştigat primul set al meciului cu
Simona Halep în doar 20 de
minute. deşi jucătoarea noastră
şi-a adjudecat primul game, un
break la 0, americanca s-a
dezlănţuit şi le-a luat pe

următoarele 6 fără drept de apel.
Simona Halep a revenit

fantastic, a echilibrat meciul şi l-
a trimis în decisiv, unde, după o
luptă senzaţională, a cedat şi a
fost eliminată. acum, riscă să
piardă locul 1 Wta, un scenariu
care, însă, nu o îngrijorează.

“nu mă stresează lucrul
ăsta. Mă voi duce acasă, mă voi
odihni, voi urmări tenis. Şi eu
sunt curioasă cine va câştiga aici”,
a precizat Halep.

Serena o laudă 
pe Simona

doar noua game-uri
cedase Serena Williams pana la
intalnirea cu Simona Halep din
optimile australian open.

Fosta lidera mondiala a
avut parte insa de un test ade-
varat din partea Simonei Halep,
numarul unu al momentului, si a
pierdut primul set in acest
turneu.

Serena Williams s-a
impus in cele din urma, in decisiv,
iar la final a gasit cuvinte mari de
apreciere pentru Simona Halep.

“a fost un meci foarte
intens, cu puncte incredibile, dar
imi place sa joc tenisul si e placut
sa revin pe acest teren”, a spus
Serena.

“am avut nevoie sa
ridic nivelul, ea este numarul
unu in lume, este o jucatoare
mare. Stiam ca pot ridica

nivelul, a trebuit sa o fac. Stiti ca
sunt o asa luptatoare, nu renunt
niciodata. Muncesc din greu
pentru fiecare punct. e un mira-
col  ca sunt aici, dar asta e  treaba
mea, sa fiu aici si sa joc in fata
voastra”, a adaugat Serena
Williams, o mare campioana
pana la urma.

aUStRaLian oPen

Simona Halep lovită de trenul...
Serena Williams

CSM București i-a
găsit înlocuitoare
Cristinei neagu
CSM Bucureşti a realizat ieri
transferul Claudiei Constanti-
nescu, de la HC Zalau, gru-
pare pe care campioana
României urma să o
întâlnească chiar astăzi, de la
17:30. Constantinescu
evoluează pe postul de inter
stânga, iar transferul ei vine pe
fondul accidentării de lungă
durată a Cristinei neagu.
Constantinescu a fost pe
punctul de a pleca din Româ-
nia, fiind dorită de o formaţie
din Ungaria, însă în cele din
urmă a ales să joace la CSM.
Jucătoarea de 24 de ani e una
din cele mai bune din campi-
onatul intern, având în acest
sezon o medie de 12 goluri în-
scrise pe meci. accidentată în
trecut, Claudia a suferit o
operaţie la umărul braţului de
aruncare, însă a revenit la cel
mai înalt nivel. CSM căuta o
jucătoare care nu a mai
evoluat în acest sezon al Ligii
Campionilor, astfel încât să
poată fi înregistrată şi pentru
competiţia europeană.
Sâmbătă, de la 20:30, CSM
Bucureşti o întâlneşte pe
Gyor, în direct pe telekom
Sport 1, într-o partidă din
Liga Campionilor.

Și-a revenit 
La Clippers
a fost o seară perfectă pentru
Clippers, care au spart gheaţa
şi au câştigat după cinci
eşecuri la rând. Victimă a fost
San antonio Spurs. ambele
echipe sunt pe locuri de play-
off în Conferinţa de Vest.     Pe
site-ul   www.telekomsport.ro,
găsiţi zilnic toate rezumatele
video cu meciurile din nBa.
Victorie a fost şi pentru Min-
nesota timberwolves în
meciul cu Phoenix Suns,
echipă care este   pe ultimul
loc în Vest. derrick Rose şi
karl-anthony towns au fost
responsabili cu punctele pen-
tru timberwolves. Cel mai
categoric succes al serii a fost
cel obţinut de indiana Pacers,
care a întrerupt seria de trei
victorii ale lui Charlotte Hor-
nets şi e pe trei în Conferinţa
de est. 
Rezultatele zilei: 
indiana Pacers - Charlotte
Hornets 120-95
Minnesota timberwolves -
Phoenix Suns 116-114
San antonio Spurs - Los an-
geles Clippers 95-103

Prezent pentru prima
data in cariera in finala turneu-
lui invitational Masters de la
Londra, Judd trump i-a admin-
istrat o infrangere aspra mult
mai titratului sau conational
Ronnie o’Sullivan.

Cel supranumit “asul
din pachet” a triumfat, cu 10-4,
dupa ce la capatul primei sesiuni
conducea, atentie, cu un
neverosimil 7-1!

Se intampla si la case
mai mari, iar in aceasta finala lui

o’Sullivan nu i-a mers nimic in
directia dorita.

de sapte ori campion
la Masters, Ronnie a avut in
prima repriza (0-4) doar 45 de
puncte marcate si un break de
21 drept etalon. Cifre ridicole
pentru un jucator de talia “Ra-
chetei”.

in sesiunea decisiva
o’Sullivan a mai indulcit amarul
cu doua break-uri de peste o suta
de puncte, un 114 si un 109.

Prea putin insa pentru

a-l mai prinde din urma pe
trump care, la prima finala de
Masters, isi trece in cont si
primul trofeu, respectiv cecul in
valoare de 200.000 de lire ster-
line.

o’Sullivan ramane cu
sapte trofee dupa 13 finale, insa
toata lumea vorbeste despre
trump ca principalul favorit la
castigarea titlului mondial din
acest an.

Ceea ce n-ar fi tocmai o
surpriza.

ole Gunnar Solskjaer,
antrenorul echipei   Manchester
United, are mare încredere în
Marcus Rashford, fotbalist care
poate atinge nivelul lui Wayne
Rooney și Cristiano Ronaldo în
opinia norvegianului.

după meciul câștigat

cu Brighton (2-1) din Premier
League, antrenorul norvegian a
declarat că atacantul Marcus
Rashford   are un potențial  uriaș
și poate ajunge un jucător  de
top precum Cristiano Ronaldo
sau Wayne Rooney, relatează
Reuters.

‘’Categoric, el poate fi
un jucător de top”, a declarat Sol-
skjaer la o conferinţă de presă.
are doar 21 ani, dar maturitatea
pe care o arată este mult mai
mare. Modul în care se
antrenează săptămânal este fan-
tastic. nu poţi să-l loveşti şi să-l
domini. e o plăcere să lucrezi cu
el’’, a declarat Solskjaer.

Wayne Rooney,
golgheterul all-time 
al lui United

Golgheterul all-time al
lui United este Wayne Rooney
(253), care în primele sale 150 de

meciuri avea un total de 59
goluri, în timp ce Cristiano
Ronaldo avea 31.

Marcus Rashford a
marcat un gol în meciul de
sâmbătă şi a ajuns la 41 de goluri
în 150 meciuri pentru Manches-
ter United, echipă la care a debu-
tat în 2016. Rashford este unul
dintre preferații lui Solskjaer. În
mandatul norvegianului, tânărul
atacant i-a luat locul în primul
11 lui Romelu Lukaku. 

Manchester United va
juca următorul meci vineri, cu
arsenal, în turul 4 al Cupei an-
gliei.

SnookeR

Judd trump îl învinge categoric pe Ronnie
O’Sullivan în finala de la Masters

CRiStian Stan

Man United
Solskjaer, fascinat de Rashford 
8 Vârful englez, comparat cu Ronaldo și Rooney
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam soferi cu experienta
categoria CE pentru transport in-
tern/international de marfuri,
Carei. Telefon: 0774085581. 
l Angajez in Germania ingriji-
toare si menajera langa fata bol-
nava de 16 ani, preferat asistenta.
Telefon> 0721695209,
00491607836429.
l Angajez excavatorist cu expe-
rienta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Tele-
fon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 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 clientu-
lui. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

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

TERENURI

l 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.
l Vand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975 mp.
Telefon 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartament 3 camere
mari decomandate, pret 47.000
euro negociabil. Tel.0770.889.284
l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814.
l Vand apartament in asociatie
cu 3 familii, etaj, I, 80 mp.
0745.330.184 sau 0740.634.814

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa in Micula Noua cu
30 de ari de teren, pret 13.500
euro. detalii la numarul de teltefon
0361.404.123 sau 0741.135.807

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobilier magazin pret
2600 lei, putin negociabil, rafturi
2100/970=7bucati, vitrina
2006/510=1 buc, culoare rosie.
0740578157
l Vand mobila dormitor cu bib-
lioteca compusa din 11 corpuri
din pal melaminat gri si coltar
mare de camera. Tel.0762601487,
0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand baloti lucerna, Ghenci.
Telefon: 0753433207
l Vand vaca metis 7 luni ges-
tanta, Camin. Telefon
0753344712. 

VANZARI AUTO

l Vand Mercedes Sprinter 213,
din 2012, 9 locuri, rosu, impecabil.
Telefon> 0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413

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

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

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 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.

Inchiriez
birou in zona
ultracentrala.

Telefon
0743.487.204

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

Telefon 0732116820.

l Roza Oro Collection
angajează  strungar calificat
și necalificat. informații:
rozaoro_2000@yahoo.com
și la 0261770141.

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

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 11.01.2019, ora 10:00. In situatia in care aceste bunuri
nu se vor vinde la termenul din 11.01.2019, urmatoarea licitatie avand ca pret de pornire
suma de mai sus, va avea loc in ziua de 25.01.2019, 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 (su-
prafata construita egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50
mp), teren intravilan (1772 mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud.
Satu Mare la pretul de 134.439,20 lei si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri
gospodaresti) la pretul de 2.391,72 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 11.01.2019, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor
vinde la termenul din 11.01.2019, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in
zilele de 18.01.2019, 25.01.2019 si 01.02.2019, la acelasi pret.
- Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la pretul de 1.515
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 25.01.2019,
ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 25.01.2019, li-
citatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in ziua de 01.02.2019, 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, docu-
mentele 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.

ANUNTURI DE MEDIU

l Apaserv Satu Mare SA cu sediul în municipiul Satu Mare, str.
Gara Ferăstrău, nr. 9/A, jud. Satu Mare, titular al proiectului: Ex-
tindere reţele de canalizare sub presiune şi racorduri canal la
blocuri de locuit, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
de mai sus, propus a fi amplasat în municipiul municipiul Satu
Mare, str. Merilor,  jud. Satu Mare.Proiectul deciziei etapei de în-
cadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-
joi între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14 precum și la
următoarea adresa de internet  http://apmsm.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

l ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SATU
MARE cu sediul în localitatea SATU MARE,  str. MARTIR-
ILOR DEPORTAȚI, nr. 25, județul Satu Mare, cod fiscal
4750196, conform HG 286/23.03.2011, cu modificările ulte-
rioare, organizeazã concurs pentru ocuparea funcțiilor contrac-
tuale vacante (perioada nedeterminată) de: - director general
adjunct- 1 post: *studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta in domeniul economic; *vechime in munca de
minim 5 ani; muncitor calificat- 1 post- studii medii/ profesion-
ale, permis de conducere categoria B; nu necesita vechime in
munca; Concursul se va desfășura astfel:  - proba scrisa- în data
de 12.02.2019;- proba practica (muncitor calificat): 14.02.2018;-
interviu- in data de 18.02.2019; Pentru participarea la concurs
candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) are
cetăţenia romană şi domiciliul în România;b) cunoaşte limba
romană;c) are vârsta de minim 18 ani împliniţi;d) are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza fişei de examen medical;e) îndeplineşte condiţiile
de studii şi vechime conform cerinţelor  postului scos la
concurs;f ) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni;Candidații vor depune dosarele de participare la con-
curs până la data de:  01.02.2019, ora 12.00  la sediul
Admninistrației Domeniului Public. Relaţii suplimentare la
sediul: Administrația Domeniului Public, persoană de contact:
Adriana Giorza telefon: 0261- 713454.

Nou!!!
Magazin Mobila Second Hand in comuna Botiz langa

stadion. 0771575163

l Vand apartament mobilat, 2 camere, etaj IV la Carei. 0771041564

CHIRII

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

Comuna Racsa cu sediul in comuna Racsa, strada Principala,
nr.494, jud.Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii de-
ciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul pro-
cedurilor de evaluare asupra mediului pentru proiectul:Ansamblu
de locuinte cu 24 de apartamente pentru tineri, destinate inchirie-
rii, in localitatea Racsa, comuna Racsa, judetul Satu Mare. Proiectul
deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
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 comenta-
rii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile
de la data prezentului anunt
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea
acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sand-
wich, 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 lo-
calitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 641.404,5 lei.
Imobil situat în Micula, str.Gării, nr. FN, jud. Satu
Mare, compus din dreptul de folosință faptică
asupra terenului, ocupat de construcții, propri-
etatea statului român, cladire magazie furaje
extratabulară, la suma de 8500 lei.
Sere de legume si sectie de procesare tomate, situ-
ata in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu
Mare, proprietatea SC UTIL COMPANY SRL.
Avand teren cu suprafata de 21.113 mp si con-
structii, instalatii si echipamente. Suprafata desfa-
surata a cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile
aferente, la prețul de 2.183.688 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afer-
ent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada Prin-
cipala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 170.488 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-
cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5:
aprox 1600 mp, la pretul de 312.557 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea loc
in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului din
Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, la ora 13.00.

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

Terenuri 
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda
f.n. nr. top. 120/1 la suma de 33.040 lei.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp,
la pretul de 49.905 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei.

SC ANDANDINO LAND SRL
Diverse bunuri mobile, chiller, ventiloconvector.

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

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

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

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  7.280 lei.
Remorca Thule A5      4.160 lei.
Mercedes B14L/9      5.528 lei.
Iveco Daily                 6.469 lei.
Man TGA 18.513 17.333 lei.

SC HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele  4.405 lei
Masina de mixat vopsele  2.456 lei
Casa de marcat                     432 lei
Autoturism espero            1.465lei
Mobilier 640 lei
Mobilier 46 lei

SC B&G ITALCONSTRUZIONI SRL
Casuta Lemn: 11.978 lei
Balast: 1.568 lei

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

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

sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

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

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

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

SC DOMUS IMPEX SRL
Diferite materiale de constructii la 210.647,74 lei
Dacia solenza 6 9 8 , 5
lei
Iveco eurocargo 8.146,5 lei. 

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  80,458.00 lei
TAHOGRAF 352.00 lei  

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

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

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

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

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

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

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

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC 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 WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI 3 . 5 6 8
lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI

2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatoru-
lui judiciar din  str. N. Balcescu, nr.10, Satu Mare,
in fiecare vineri, SC CAMYRAL IMPEX SRL
08:30, SC ROMUNIVERSOL 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 UTIL
COMPANY 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 docu-
mentelor necesare participării la licitatie si dovada
depunerii cauțiunii, se va face cel târziu până în
ziua dinaintea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei SC PANNATEK
SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor mo-
bile 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, scoate la van-
zare prin licitatie bunurile SC CLARA PROD-
COM SRL ce consta in, fabrica de procesare
mezeluri cu utilajele aferente la suma de
1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 – Ferma
Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea loc
la sediul ales al administratorului judiciar, 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 Admin-
istrativ 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, platforma
betonată 25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp,
la prețul de 3.788.203,8 ron, si teren extravilan
arabil situat în livada cu suprafata de 11.900 mp,
avand cf Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul
de 16.590 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi
de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Bal-
cescu, nr.10. 
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se
pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al
acestuia  din str. Nicolae Balcescu, nr.10,  Satu
Mare, sau la nr. de telefon 0749212108, sau email
office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin

TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108
URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL cu sediul în Satu Mare, str. George Călinescu nr.66,

înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF 36267450, în calitate de lichidator 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 Codului Fiscal să
se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimentare– 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

CARDIOLOGIE 
Dr. Banut Dan 
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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 în suprafață de 9.380 mp, înscris
în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral 177941, situat
pe strada Depozitelor, F.N., având sechestru în
favoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Cluj Napoca Administrația pentru Con-
tribuabili Mijlocii; - 349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris
în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14, sit-
uat pe strada Depozitelor, F.N având sechestru în
favoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Cluj Napoca Administrația pentru Con-
tribuabili Mijlocii; - 79.220 lei
Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp, drum
de acces, înscris în CF 54738 Satu Mare, nr. cadastral
4324/45 și 4310/36, situat pe strada Depozitelor,
F.N, liber de sarcini - 17.242 lei
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL,
drum pavat - 89.620,00 euro + TVA
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, pro-
prietatea 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 ex-
travilan, 12.309 mp, situat in comuna Sapata, 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”), sit-
uat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit, având
ac. 75 mp + teren intravilan format din două parcele,
având suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Imobilul situat în loc. Satu Mare, str. Depozitelor,
nr. 58, format din teren în suprafață de 2 ha și 5311
mp cu construcții grup administrativ, hală depozitare
produse alimentare laborator analize, remiză, psi,
magazine materiale gospodărești cu fabrică de mobila
reamenajări extinderi drumuri și platforme, în
suprafață construită totală de 14.035 mp + teren in-
travilan în suprafață de 9.000 mp și bunuri mobile -
10.795.658,75 lei.
Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de Mureș,
comuna Gornești, jud. Mureș, compusă din grajd cu
padoc betonat, silozuri, dezinfector, casă pompe și
fose septice + teren format din 3 parcele având
suprafața totală de 29.200 mp, din care 14.200 teren
intravilan și 15.000 teren extravilan – 126.800 euro
Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. Depozitelor,
nr. 24A, jud. Satu Mare - 372.320 euro + TVA;
Dozator DA2-6 și Copiator Minolta - 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 intravilan în suprafață de 424
mp, cu deschiderea la stradă de 11,22 ml., situate în
loc. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 180, jud. HD–
79.740 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str. Principală,
nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din grajd, filtru sani-
tar, 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 ma-
terial lemnos, depozit produse finite, vestiar, grup so-
cial, atelier finisaje, hală montaj, sală de mașini, atelier
debitare, copr administrativ  în suprafață utilă de
3.268,80 mp + teren intravilan în suprafață de 9.007
mp, situat în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud. Satu
Mare - 123.840 euro
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 productie si depozi-
tare, 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 administrativa,

productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren ex-
travilan 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 prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 47.810
euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, 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 edificată
pe terenul unui alt proprietar, având suprafața con-
struită 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 com-
ercial 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 comer-
cial 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, propri-
etatea 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 proprietar,
proprietatea teren și clădire este întăbulată în extrasul
de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady
Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.892 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Ghenci, nr. 43, co-
muna 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. Vic-
toriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -446,40
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 Unirii, 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. Lu-
cian 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 urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând
să suporte obligațiile care îi revin din acest

punct de vedere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, 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 identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA,
posibilități de rată
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 1.645 euro + TVA

Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, ca-
pacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propi-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii,
diverse pt. animale ) – 7.431 lei + TVA propi-
etatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 3.289 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 5.665,95 lei +
TVA
Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea
Ionică Trip SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) propri-
etatea Girobel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea Salu-
brizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea
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 Lu-
ciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Se-
bastian SRL
Bunuri mobile ( mobilier, echipamente tehnolog-
ice ) proprieatea Farmacia Buna Vestire 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 plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Eu-
robovis 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 ) proprietatea
Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) 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 ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) pro-
prietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) 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 sectionale
pentru usi de garaj, auto ) proprietatea Mirosof
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) proprietatea
Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844 

sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în registrul
formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013,
e-mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax:
0361/402 200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator
Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urma-
toarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în fali-

ment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin
peste,  1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),   13.187,32 lei,
autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
SC 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 52,560 lei + TVA.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redresse-
ment, deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.
SC  DOR IMPEX SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediu social în sat Lipău, comuna
Culciu, nr. 200,, c.u.i. 8945778 , J30/912/1996,  judeţul Satu Mare, scoate la vânzare, îmbrăcăminte și încălțăminte,
preț total 9.102 lei / 1988 euro + TVA, vânzare în bloc.
SC LEMO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediu social în  Municipiul Satu Mare, Str.
Vasile Lupu, Bloc UE.10, Ap. 5, număr de ordine în Registrul Comerţului: J30/1286/1993, cod unic de înregistrare:
5171940 , stocuri de marfa de tipul , mărfuri industriale și alimentare , diferite produse cosmetice , produse de
birotică , ornamente , articole de îmbrăcăminte și încălțăminte , etc. corespunzător anexelor, la prețul de 4.991
lei+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 01.02.2019, ora 13:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă de 2325,00 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 25.01.2019, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu
acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .
SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL,societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en
redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter, ap.1, comuna Florești, județul
Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 25.01.2019, 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, instalatie procesare.) Preț 2,326,169.12 lei + TVA 
- vânzare individuală a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI R155DT preț 47.965,34
lei , încărcător frontal preț 17.376,55  lei , mașină bilonat preț 16.992,99 lei , freză rotativă FREZĂ F2140 preț
10.364,49  lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 7.375,95  lei, autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER
316 CDI preț 43.310,97 lei, prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 01.02.2019, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

Invitație la negociere directă a vânzării bunurilor , proprietatea debitoarei SC SAMAVIA SRL societate  în faliment,
in bankruptcy, en faillite, constând în :
-Ferma de pui la prețul de 300.000 euro
-Clădiri și teren intravilan la suma de 3.700.000 euro.
Termenul până la care se vor depune ofertele de cumpărare , respectiv la care se va desfășura negocierea directă este
de 31.01.2019 la ora 13:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu,
nr. 49, judeţul Satu Mare.
Mai multe informații pe www.adminsolv.ro, secțiunea “anunțuri”

SC  TIA PROD SRL, , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin încheierea civilă  nr.   9/F/CC din
data de  09.01.2019,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ
și Fiscal în dosarul  1756/83/2018.
Menține termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
14.01.2019.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este  30.01.2019.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de
lichidatorul  judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană interesată,
este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 20.02.2019.
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul social al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada

Avram Iancu 49,  la data de 04.02.2019, ora 10:00,  având ca ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii
insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului
creditorilor, confirmarea lichidatorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei.

14/ Marţi, 22 ianuarie 2019

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 simt nevoie să tărăgăneze
decizii importante sau întâlniri cu
cei dragi, iar acest comportament
i-ar putea aduce în situații
neplăcute.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii vor avea parte de surprize
uriașe. Un eveniment mult așteptat,
în legătură cu o persoană atrăgătoare,
îi va pune în situația ideală pentru a
face primul pas.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii sunt atât de productivi și
ambițioși, încât stârnesc invidia celor
din jur. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
O zi care poate aduce succese la
serviciu. Poate vei consolida
rezultatele obţinute până acum, sau
poate vei obţine o nouă victorie.

LEU (23 iulie – 22 august)
Azi îţi merge din plin. Excursii,
întâlniri cu o mulţime de oameni,
multă conversaţie şi destulă
cochetărie. 

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Atenţie, azi eşti în pericol să uiţi
ceva important. Poate o dată
importantă pentru familia ta, poate
o promisiune făcută unui om iubit. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă vor avea parte,
astăzi, de o zi liniştită, în timp ce toţi
cei din jurul lor vor fi extrem de
ocupaţi.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii vor fi, astăzi, plini de
optimism. Încă de la primele ore
ale dimineţii, veţi privi viaţa cu alţi
ochi şi veţi avea încredere că totul
va fi bine.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii sunt sfătuiţi, astăzi, să
nu acţioneze în baza emoţiilor.
Există riscul, din cauza atitudinii şi
emoţiilor pe care le trăiţi, să jigniţi
o persoană dragă, iar pentru a
repara situaţia veţi avea nevoie de
foarte mult timp.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Pentru Capricorni este
recomandat să se bazeze doar pe îi
înşişi. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Astăzi, unii Vărsători vor trebui să
lucreze într-un ritm accelerat.

PESTI (19 februarie – 20
martie)
Pentru Peşti, ziua de marţi va
oferi relaxare emotională.
Problema care ți-a tulburat
pacea în ultima perioadă va
dispărea ca prin magie.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Saptamana
sportiva (r)
08:00 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Viata la tara (r)
13:00 – Music News
13:30 – Box Office
14:00 – Glasul Bisericii
(r)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Oameni si fapte
(r)
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora adevarului

19:30 – Viata la tara (R)
20:15 – Muzică şi voie
bună 
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – La vârsta
noastră...(r)
02:30 – Muzica de petre-
cere
03:00 – Muzică şi voie
bună (reluare)
05:00 – Viaţa la ţară 
(reluare)
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

20: 30 - Misiune în forță
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 Misiune în forță 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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Se pare că cineva i-a
pârât pe proprietarii localurilor
din centru că nu tare ar respecta
orarul de aprovizionare și că mai
și blochează parcările și accesul
la acestea.

Primăria Municipiului
Satu Mare, Poliția Locală și
Administrația Domeniului Pu-
blic vor intensifica controalele
pentru a verifica modul în care
agenții economici respectă pro-
gramul de aprovizionare a ma-
gazinelor din zona centrală. Cei
care blochează circulaţia şi nu
respectă orarul de aprovizionare
să fie sancționați.

Furnizorii de marfă și-
au făcut prostul obicei de a livra
mărfurile în zona centrală cu au-
tocamioanele și în afara progra-
mului de aprovizionare aprobat
de Consiliul Local. Nu credem

că este normal ca firmele să de-
ranjeze sute de locatari, motiv
pentru care s-a cerut intensifica-
rea controalelor și sancționarea
celor care încurcă traficul în
afara orelor de aprovizionare!
Conform Regulamentului, ac-
cesul în zona centrală pentru
aprovizionare se poate face cu
autovehicule cu masa autorizată
până la 7,5 tone, cu respectarea
unui orar strict de aprovizio-
nare: pentru produse alimen-
tare: - între orele 06.00-7.30,
respectiv între orele 9.00-11.00,
pentru produsele nealimentare-
între orele 17.00-22.00. În afara
acestui interval este interzisă
circulația autovehiculelor
menționate.

Aşa că, mare grija cine
nu cască ochii și nu respectă ora-
rul va fi “ars” la buzunare!

Simpozionul Medicilor Dentiști 
de la Satu Mare, la a X-a ediție

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!

Simpozionul Medicilor
Dentiști de la Satu Mare a
ajuns la a X-a ediție.

Potrivit președintelui Colegiului
Medicilor Dentiști Satu Mare,
Cosmin Rațiu, simpozionul va
avea loc în perioada 24-26 ian-
uarie și vor participa specialiști
renumiți.

Deschiderea va avea loc

în 24 ianuarie, începând cu ora
19, la sala de evenimente Majes-
tic, după care vor urma două zile
de seminarii.

Pe parcursul sim-
pozionului vor susține prelegeri
profesori universitari și
specialiști din domeniu, sim-
pozionul fiind acreditat cu 16
puncte EMC.

Printre cei care vor par-
ticipa se numără prof. dr. Au-

gustin Mihai, prof. dr. Marius
Leretter, ing. Janos Konya, dr.
Zoltan Fabian, dr. Alexander
Tzovairis, conf. dr. Cosmin
Sinescu, conf. dr. Corina
Mărcăuțean, dr. Smaranda
Buduru, dr. Rareș Buduru, prof.
univ. dr. Emanuel Bratu, dr. Cos-
min Dima, dr. Roland Torok,
conf. dr. Sorin Mihali, prof. Bog-
dan Bâldea, dr. Ionuț Brânzan,
dr. Diana Boangar.

Cine nu cască ochii se arde 
la buzunare!

FLORIN DURA

La prima vedere,
apariția polițiștilor în fața alta-
rului unei biserici de unde li se
adresează enoriașilor pare a fi o
chestiune cel puțin nepotrivită.
Însă ceea ce s-a întâmplat du-
minică la biserica din Tătărești
este un lucru demn de toată
admirația. Polițiștii sătmăreni
Alin Puiu și Răzvan Sima, de la
Secția de Poliție Beltiug, le-au
vorbit enoriașilor despre cum
trebuie să se protejeze pentru a
nu ajunge victime ale furturilor
din locuințe, a înșelăciunilor,
mai ales celebra metodă ”Acci-
dentul”, dar le-au vorbit și des-
pre importanța și cum trebuie
să fie folosit apelul la 112. Este
vorba despre o campanie de
prevenire derulată de Serviciul
de Prevenire din cadrul IPJ

Satu Mare, biserica din
Tătărești fiind punctul de por-
nire a acestei campanii în județ.
De ce s-a ales biserica? Pentru
că aici poate fi cel mai bine in-
formată populația îmbătrânită
de la țară care nu are acces di-

rect la metodele moderne de
informare. Iar dacă polițiștii au
mers direct la potențialele vic-
time pentru a  le informa este
un lucru demn de apreciat.
Chiar dacă asta s-a întâmplat în
biserică. 

Polițiștii, în fața altarului
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