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O nOUă Veste BUnă PentRU BUGetARi 
Următoarea  minivacanță 

ar putea ține șase zile
Veste excelentă pentru

bugetari. Următoarea mini-
vacanță este doar la câteva
săptămâni distanță. Aceștia ar
putea beneficia de nu mai puțin
de șase zile libere, începând cu
data de 26 aprilie. Minivacanța s-
ar putea întinde până pe data de
2 mai, inclusiv.

Zilele libere de Paşte
2019 ar fi următoarele: vineri –
26 aprilie (Vinerea Mare),
sâmbătă – 27 aprilie, duminică –
28 aprilie – Paştele Ortodox,
luni – 29 aprilie (a doua zi de
Paşte).

Astfel, marţi, angajaţii

ar urma să revină la muncă, însă
miercuri – 1 Mai, va fi din nou zi
liberă, motiv bun pentru Guvern
să lege zilele libere legale acor-
date cu prilejul sărbătorilor pas-
cale cu cele de 1 Mai.

Paştele va fi sărbătorit
pe 28 aprilie, într-o zi de
duminică, iar cea de-a doua zi
este liberă. Românii ar trebui,
însă, să meargă la muncă doar pe
30 aprilie, pentru că pe 1 Mai
este din nou liber. Aceştia ar tre-
bui să lucreze două zile, iar apoi
vor avea două zile libere, întrucât
urmează weekendul. (sursa:
stiripesurse.ro)

Distincție

Eugen Teodorovici a fost ales
vicepreşedinte al BERD
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 18 februarie 2019
ziua 49 a anului

Soarele răsare la 7 și 30 minute,
apune la 17 și 55 minute.

1916 - Primul Război Mon-
dial: Cucerirea Camerunului
de către forțele armate
franco-britanice.

Cei zgârciţi îngrămădesc la
avere ca şi cum n-ar trebui să
moară niciodată; cei risipitori
cheltuiesc ca şi cum ar muri
imediat. 

(Aristotel)

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. Leon, Ep.
Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei.
greco- catolic - Sf. Leon,
papă; Sf. Bernadeta Soubirous. 
Romano - catolic - Sf.
Bernadeta Soubirous, fecioară.
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Ce chemare
frumoasă, ce îndemn pentru
toţi credincioşii! M-au între-
bat mai mulţi credincioşi,
după “Glasul bisericii”, de-
spre semnificaţia îndemnului
acesta şi le-aş răspunde prin
fapte trăite de noi, prin atitu-
dini pe care trebuie să le
avem în toate sferele vieţii so-
ciale. M-au întrebat cu o
anumită semnificaţie şi cu-
riozitate, unii chiar
neîncrezători, deşi aud impe-
rativul acesta de “Sus să avem
inimile!” în fiecare duminică,
rostit de preotul care ridică
crucea spre cer!

Mă gândesc să explic
tuturor prin a ne uni în
Grădina Maicii Domnului,

cu gândul la înaintaşii noştri,
care au urcat Golgota Tran-
silvaniei şi au plătit cu sân-
gele şi cu suferinţele lor un
vis, aflaţi, cândva, în matca
viforelor vieţii şi în tranşeele
jertfei, ca azi să fim chemaţi,
chiar prin acest imperativ, să
ne apărăm limba, legea
strămoşească şi moşia! Pen-
tru că, ce s-a câştigat cu sânge
nu se negociază niciodată cu
cerneală! Nu vrem ca
pământul strămoşesc să fie
vândut străinilor! Pentru că,
astfel, ne vindem memoria!
Ne vindem moştenirea. Ne
vindem neamul. Ne vindem
înaintaşii! Nu vrem scenarii
de culise, viclene, prin care
străinii cumpără pământuri -
cât vezi cu ochii, România
fiind singura ţară din jur care
vinde pământ străinilor,
făcându-ne să devenim sclavi
pe pământurile noastre! 

Nu mai vrem sfida-
rea limbii noastre româneşti,
oficială în stat. Limba
română - suportul vieţii nea-
mului nostru, candela
dăinuirii unui popor, trebuie
să veghem ca nu cumva harta
limbii române să devină mai
mică decât cea a României!

S-au făcut greşit
retrocedări din patrimoniul
statului român urmaşilor de-
a şaptea spiţă, ilegalităţi
revoltătoare,  comise pe baza

unor falsuri grosolane!
Destul a fost umilită

Biserica Neamului, “mama
noastră a tuturor” - cum spu-
nea Eminescu - tăria noastră!
Nu vrem pe pământul no-
stru, “frământat de sânge şi
de lacrimi”, nedreptăţi ce sar
în ochi şi în a celor neavizaţi.
În zona industrială din Satu
Mare, din cele 12 firme, opt
şi-au putut plăti pământul
aferent, desemnat în acte şi
cu taxele şi impozitele
plătite, toate fiind cu capital
străin. Cele patru firme (din
12), cu capital autohton, cu
toate dările către stat achitate
în avans, n-au putut să-şi
cumpere terenul. Aceştia s-au
băgat în datorii, au făcut
investiţii serioase, au
cumpărat utilaje, au făcut
angajări, şi... primăria, în mod
voit, nu a făcut recalcularea,
reevaluarea terenului la cele
patru unităţi româneşti. Te
mai întrebi de ce pleacă oame-
nii pregătiţi din ţară? Să nu
cumva să se creadă că nu-i
vom sprijini, noi, mass-media,
pe aceşti întreprinzători, încât
va afla toată ţara. Ştiu bine,
eram consilier, când ne-am
hotărât să înfiinţăm zona
industrială şi nu s-a gândit ni-
meni că se va ajunge la
discriminări la noi acasă!

Nu mă interesează
“gargara” celor care trebuia să

facă reevaluarea terenului,  să
constate, de exemplu, că 1
metru pătrat de teren nu mai
este 4,5 euro, ci 13-15 euro!
De ce n-au făcut acest lucru
şi au aşteptat ca să constate
Camera de Conturi că nu s-a
lucrat uniform pentru toate
firmele!

Aşadar, “Sus să avem
inimile!” şi să judecăm pe
baza legii, pe baza conştiinţei,
fără părtiniri, că, altfel, ini-
mile “poporului suveran” vor
începe să bată la unison pen-
tru dreptate şi adevăr! Îi invit
să-şi repare greşeala pentru a
redeveni ceea ce vor să fie
aceşti conducători! Să se ştie
că pământul acesta ne-a fost
lăsat nouă, de strămoşi, pen-
tru vecie!

O spunem cu
suferinţa educată a răbdării,
însoţiţi de toleranţa
înţelepciunii şi ne opunem
dezintegrării naţionale!

Numai cu dreptatea
în faţă şi printr-un recurs la
memorie, să strângem rându-
rile, să fim devotaţi unui scop
de bună înţelegere, să ne adu-
cem sprijinul pentru binele
nostru, al celor ce trăim pe
aceste teritorii. Să ne rugăm
Bunului Dumnezeu să ne
ajute sub raza de lumină ce o
îndreaptă spre noi, cei care
mereu ne impunem “Sus să
avem inimile!”.

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 dez-
baterea celor  mai importante
subiecte ale zilei. Realizator:
Victor Constantinovici.

CSM SAtU MARE- 
CSM tâRgOVIștE 
LA SĂPtĂMânA
SPORtIVĂ
Înregistrarea ultimei partide
de pe teren propriu din se-
zonul regulat a baschetbalis-
telor de la CSM Satu Mare va
fi difuzată în această seara de
la ora 20,45 la Nord Vest TV.

Duelul dintre CSM Satu
Mare și CSM Târgoviște și
interviurile de după meci la
NORD VEST TV în cadrul
emisiunii Săptămâna
Sportivă!

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

Sus să avem inimile!
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Descoperire de senzaţie – relicvele unor
corăbii scandinave găsite în Munţii Oaşului

Analizele metalografice
recente vin să reinter-
preteze modelul rutelor

de circulație a chihlimbarului,
material scump ce era importat
în Orient, din zona Mării
Baltice. Astfel ruta de circulație
carpato-balcanică, considerată
până acum ca fiind o rută
secundară, câștigă mult în
evidență prin faptul că se
evidențiază că aceasta nu este
doar calea de circulație a unor
obiecte și a unor elemenete de
civilizație, ci o cale comercială
pe care circulă metalele, după
cum se va vedea împreună cu
alte materii prime.

Un element nou în
această dezbatere este reprezentat
de descoperirea recentă a
provenienței pentru două dintre
obiectele din ofranda de la Kriva,
localitate ucrainiană situată pe
versantul nordic al Munților Oaș
și pe malul stâng al Tisei. În
cadrul unei ofrande de tip Apa
(topoare cu disc și brățări spiral-

ice) existau două obiecte masive
din bronz a căror utilizare a
rămas mult timp nedescifrată.
Recent arheologul germano-
american Louis Nebelsick, mem-
bru al echipei de cercetare de la
șantierul arheologc Lăpuș
(Maramureș), a evidențiat că
obiectele reprezintă părțile prin-
cipale ale unor corăbii utilizate în
zona Mării Baltice cât și în estul
bazinului mediteranean. Este fără
îndoială un element surprinzător
care leagă nordul de sudul conti-
nentului. 

În zona spațiului
carpatic au fost descoperite o
serie de obiecte din nordul Eu-
ropei, care jalonează direcția de
circulație. Pe valea râului Oder,
iar apoi prin Cehia și Slovacia de
azi. Obiecte spectaculoase, sosite
de la distanțe mari, au mai fost
descoperite recent. Este cazul
unor lingouri din cupru de
factură egipteană (dar folosite în
întregul bazin est-mediteranean),
lingouri a căror exemplare au fost
descoperite recent în Transilvania
și în bazinul mijlociu al Dunării.
Descoperirea pe o navă
preistorică scufundată în dreptul
coastelor Turciei, împreună cu
încărcătura de lingouri egiptene,
a unui topor sceptu din spațiul
carpatic, închide cercul unor de-
scoperiri recente care atestă că oa-
menii preistorici din spațiul
carpatic erau puternic conectați
la marile curente de civilizație.

Metalul din care au
fost realizate spadele
de la apa vine din
zona austriei

Recent am prezentat
modul în care analiza metalului
pe care îl conțin armele preis-
torice de la Apa schimbă în mod
radical viziunea asupra istoriei
din mileniul II a. Chr. în spațiul
carpatic, zonă care, în acea

perioadă, se manifesta ca o placă
turnantă a influențelor culturale
și a inovațiilor tehnice. După
cum se va puncta mai jos, spațiul
carpatic se prezenta în acea vreme
ca un spațiu dinamic și creativ, ce
influența civilizațiile europene
din jur, în special pe acelea situate
la nord și vest. A surprins faptul
că analizele chimice au evidențiat
că metalul din care erau
confecționate armele nu provine
din regiunile miniere ale Transil-
vaniei, cuprul fiind adus din zona
de est a Austriei de azi. Modul în
care circulau metalele, obiectele
finite și chihlimbarul între Marea
Baltică și Balcani a fost recent
evidențiat de o descoperire
spectaculoasă. Într-o ofrandă
preistorică realizată după mod-
elul de la Apa - ofrandă
descoperită la Kriva, localitate
ucrainiană situată la cca. 8 km
nord de Tarna Mare (jud. Satu
Mare) - au fost depuse două
obiecte metalice ce sunt piese
principale ale corăbiilor preis-
torice care apar figurate pe
stânci din Suedia de azi.

Rezultatele analizelor
metalice realizate asupra
obiectelor de la Apa sunt
verosimile și prin prisma faptu-
lui că sunt confirmate de date
arheologice, care vin să ofere
interpretări istorice spectacu-
loase asupra modului în care
civilizațiile Europei vechi, în
anumite perioade de prosperi-
tate, au ajuns să fie racordate
economic, cultural și ideo-
logic. 

În primul rând, chiar
unul dintre topoarele de la
Apa, acela cu tub lung de
înmănușare, este specific zonei
din care analizele fizice atestă
că provine metalul. Câteva
topoare descoperite spre est
(sudul Slovaciei și nordul Un-
gariei) marchează traseul prin
care putea fi transportat

minereul spre zona Tisei supe-
rioare. De fapt aceste spații ne
apar a fi strâns legate între ele
prin elemente mult mai com-
plexe. În primul rând se
remarcă faptul că pe durata
unui jumătate de mileniu se
adoptă un model de civilizație
similar, reprezentat de
așezările “de tip tell”. Acestea
sunt așezări cu acropole (zone
centrale), înconjurate de vaste
sisteme de fortificații, ce pre-

supun o complexă organizare
socială. Prin prisma organizării
complexe, aceste așezări au fost
apreciate de unii arheologi ca
“centre proto-urbane”. Faptul
că aceste „tell-uri” ajung să fie
întrețesute într-o rețea ce
vehiculează mărfuri și anumite
ideologii comune poate fi de-
tectat printr-o serie largă de el-
emente.
Sursa: Liviu Marta – director
Muzeul Judeţean Satu Mare 

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.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
_____________________
În fiecare Luni si Miercuri de la
ora 15:00  la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR 

MEDICINA INTERNA
competenţă în ecografie
abdominală, ecografie vasculară,
ecografie tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49
_____________________
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Grevă la Electrolux
8Deocamdată este vorba despre o grevă de avertisment de două ore în fiecare zi și în
ambele schimburi

Angajații Electrolux au
decis să intre în grevă
din cauza faptului că nu

s-a ajuns la un acord cu
patronatul în ceea ce privește
semnarea noului contract
colectiv de muncă.
Deocamdată este vorba despre
o grevă de avertisment de câte
două ore care va avea loc în
fiecare zi, începând de mâine, și
la fiecare schimb. 

Muncitorii au decis
După rundele de

negocieri purtate până acum
între Sindicatul Liber Samus și
conducerea fabricii Electrolux,
mediate de ITM, muncitorii au
decis să declanșeze greva.

Astfel, potrivit
președintelui de  sindicat,  Sorin
Faur, vineri a fost efectuat un
sondaj în rândurile angajaților
cu privire  la  declanșarea
grevei. După numărarea
voturilor, 355 de angajați au
semnat pentru grevă, din cei
508 câți sunt în total.

”Trebuie să ținem cont
de faptul că, în rândul
muncitorilor, procentul celor
care au semnat pentru grevă
este de 95%. Diferența este
făcută de personalul TESA,
care nu prea a fost de acord cu
greva, dar și de cei aflați în
concedii de odihnă sau de
boală, care nu se aflau în fabrică
în momentul în care a fost făcut
referendumul”, a explicat Sorin
Faur.

Grevă în fiecare zi
Liderul de sindicat a

precizat că, de săptămâna
aceasta, marți, miercuri, joi și
vineri, va fi organizată câte  o
grevă de avertisment de câte
două ore, atât la schimbul unu,
cât și la schimbul doi.

Dacă nemulțumirile
persistă, într-un scenariu mai
radical, se poate ajunge și la grevă
generală.

De unde a început
totul

Reamintim faptul că

deoarece  nu a fost semnat
contractul colectiv de muncă
pe anul 2019, Sindicatul
Liber ”Samus” din Electrolux
a deschis și înregistrat la ITM
Satu Mare un conflict de
muncă.

Contractul colectiv
de muncă nu a fost încă
semnat din cauza unor
neînțelegeri între muncitori și
conducere. Astfel, sindicatul,
în numele muncitorilor, a
solicitat o creștere salarială de
620 de lei brut, adică circa
350 de lei net. Conducerea, în
schimb, a oferit doar o

creștere salarială de 5% și un
bonus de prezență de 150 de
lei care poate fi pierdut, însă,
dacă muncitorul lipsește o zi,
chiar și din motive medicale.

Tot din cauza unor
neînțelegeri în ceea ce
privește creșterile salariale la
semnarea unui nou contract
colectiv de muncă, salariații
din Electrolux, coordonați de
Sindicat, au mai organizat
greve de amploare în 2010 și
2012. Ultima grevă,
declanșată pe 20 ianuarie
2012, a durat o lună și
jumătate.

DECIZIE. Muncitorii de la Electrolux au decis să oprească lucrul câte patru ore în fiecare zi

CRISTIAN STAN

Șomerii înregistrați la
agențiile pentru ocuparea
forței de muncă și care se
încadrează în muncă, potrivit
legii, într-o altă localitate
situată la o distanță mai mare
de 50 km față de localitatea în
care își au domiciliul sau
reședința și, ca urmare a
acestui fapt, își schimbă
domiciliul sau își stabilesc
reședința  în localitatea
respectivă sau în localitățile
învecinate acesteia beneficiază
de primă de relocare.

”Cuantumul acestei
prime reprezintă 75% din
suma destinată asigurării
cheltuielilor pentru locuire în
noul domiciliu sau noua
reședință, dar nu mai mult de
900 lei”, spune directorul
AJOFM Satu Mare, Simona
Derșidan. 

Pentru a beneficia de
prima de relocare, persoanele
interesate trebuie să adreseze o
cerere agenţiei pentru
ocuparea forţei de muncă unde
sunt înregistrate şi să

îndeplinească, în mod
cumulativ, următoarele
condiţii:
- să fie înregistrate ca şomeri la
agenţia judeţeană pentru
ocuparea forţei de muncă;
- să se angajeze în baza unui

contract de muncă, cu normă
întreagă, pentru cel puţin 12
luni;
- veniturile nete lunare
realizate de către acestea în
situaţia în care sunt persoane
singure, sau împreună cu
familiile acestora, să nu
depăşească suma de 5.000
lei/lună.

În situația în care
angajatorul sau autoritățile
administrației publice locale sau
centrale asigură locuință de
serviciu sau suportarea
cheltuielilor aferente chiriei din
fonduri ale angajatorului sau
fonduri publice, prima de
relocare nu se acordă.

”Persoanele care
beneficiază de prima de relocare
au dreptul la menținerea
acesteia și în cazul în care, în

perioada de 36 de luni de la
angajare, le încetează raportul
de muncă sau de serviciu la
angajatorul la care s-au încadrat

în muncă și se încadrează în
termen de 30 de zile la un alt
angajator, în aceleași condiții”, a
mai precizat Simona Derșidan. 

Prima de relocare acordată prin AJOFM Satu Mare

Filtre de amploare
Polițiștii din cadrul

Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au acționat
cu sprijinul structurilor din
sistemul național de apărare și
ordine publică, pe principalele
artere rutiere de intrare în orașele
și municipiile de pe raza
județului Satu Mare, în sistem
integrat. La acțiune au participat
peste 80 de polițiști din cadrul
structurilor de ordine publică,
rutieră, investigații criminale și
criminaliști, 18 jandarmi ai
Inspectoratului Județean de
Jandarmi Satu Mare, 10 polițiști
din cadrul Biroului Județean
Poliție Transporturi, 6 polițiști
din cadrul Serviciului Teritorial
al Poliției de Frontieră și 1
specialist din cadrul Biroului
pentru Imigrări al județului Satu
Mare.

Scopul acțiunii l-a
constituit asigurarea unui climat
corespunzător de ordine şi
siguranţă publică, prevenirea şi
combaterea faptelor îndreptate
contra vieţii şi integrităţii
persoanei sau îndreptate
împotriva bunurilor personale şi
contra intereselor acestora,
asigurarea unei fluenţe
corespunzătoare a traficului
rutier, prevenirea evenimentelor
rutiere și asigurarea unui climat
de siguranţă civică la nivelul
județului Satu Mare. În cadrul
acțiunii au fost verificate 259
persoane și 190 de autovehicule.
A fost constatată o infracțiune la
Legea 86/2006 (contrabanda cu
țigări) și au fost aplicate 158 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 46.800 lei. De
asemenea, au fost reținute 6
permise de conducere, 4
certificate de înmatriculare și s-
au ridicat bunuri în vederea
confiscării în valoare de  7 600
lei. La acțiune au participat și
luptători din cadrul Serviciului
de Acțiuni Speciale.

Nesimțire 
la cote maxime

Un morman de deșeuri
a fost aruncat direct pe spațiul
verde, pe str. C.A Rosetti din
municipiul Satu Mare. Polițiștii
locali și inspectorii Primăriei
Municipiului Satu Mare au
reușit să-l identifice pe autor,
pentru că printre hainele vechi,
flacoane și celelalte gunoaie se
aflau și diverse documente.
Polițiștii locali au aplicat o
amendă în valoare de 1.500 de
lei. ”Reamintim faptul că,
pentru astfel de abateri, amenda
este cuprinsă între 1.500 și 2.500
de lei. Rugăm cetățenii care
observă astfel de fapte să
fotografieze sau să noteze
numărul mașinii și să sesize
Poliția Locală, pentru a
sancționa persoanele necivilizate
și a stopa acest fenomen!”, este
mesajul Primăriei Satu Mare.
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Sediu nou pentru Biblioteca
Județeană
8Parlamentul a alocat Consiliului Județean Satu Mare, prin Ministerul Culturii,
12 milioane de lei pentru cumpărarea unui nou sediu al Bibliotecii Județene

Conducerea Consiliului
Județean Satu Mare a
anunţat ca Biblioteca

Judeţeană va avea un sediu
nou.

Soluția cea mai
rapidă și mai
pragmatică

După ce anul trecut,
președintele Consiliului
Județean Satu Mare, Pataki
Csaba, a purtat numeroase
discuții oficiale cu
reprezentanți ai Ministerului
Culturii și Ministerului
Finanțelor, în ședința
Camerelor reunite ale
Parlamentului, care a avut loc
joi, 14 februarie, prin articolul
44 din Legea Bugetului pe
2019, s-a aprobat suma de 12
milioane de lei pentru
cumpărarea unei clădiri
adecvate în care să își desfășoare
activitatea Biblioteca Județeană
Satu Mare. Banii vor fi alocați
prin Ministerul Culturii și
Identității Naționale.

“Cumpărarea unei
clădiri este o cale mult mai
rapidă, mai pragmatică pentru
Consiliul Județean, în găsirea
unei soluții definitive pentru
locația Bibliotecii Județene.

Construcția unei clădiri noi ar
putea dura 4-5 ani, în timp ce
prin cumpărarea unui sediu
corespunzător - în cursul acestui
an, vom economisi chiria lunară
care, deși a fost redusă în luna
decembrie 2018, la 10.000 de
euro pe lună, este totuși  o chirie
mare. Acei bani vor putea fi
folosiți de acum înainte pentru
o mai bună funcționare a
instituției. În ceea ce privește

noul sediu, vom face un studiu
de piață, așteptăm ofertele și
vom demara procedurile pentru
derularea achiziției”, a declarat
președintele Pataki Csaba. 

Criterii pentru
noul sediu

Viitorul sediu al
Bibliotecii Județene trebuie să
îndeplinească mai multe criterii

prevăzute în Legea
Bibliotecilor: să aibă o
structură adecvată depozitării
unui volum mare de cărți, spații
adecvate pentru desfășurarea
activității bibliotecarilor și a
evenimentelor organizate de
instituție. 

În prezent, Biblioteca
Județeană Satu Mare găzduiește
430.000 de documente și are
înscriși 7.540 de cititori. 

FloRIn DuRA

DEMERS. Biblioteca Județeană se va muta cât de curând în casă nouă

AFIR a deschis și sesiu-
nea de primire a proiectelor de
investiții aferente submăsurii 4.1a
„Investiții în exploatații pomi-
cole”, din cadrul Programului
Național de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 (PNDR 2020),
anunță Prefectura Satu Mare. 

”Deschidem ultima se-
siune de depunere a proiectelor
pentru submăsura 4.1a destinată
exploatațiilor pomicole, pentru
care am obținut o majorare a fon-
durilor alocate, care se ridică
acum la valoarea totală de 65 mi-
lioane euro. În ultima perioadă,
am primit numeroase solicitări
prin care ni se cerea suplimenta-
rea valorii finanțării din acest an,
ceea ce arată creșterea interesului
fermierilor pentru dezvoltarea
acestui sector important. Acest
fapt este demonstrat și de cele
peste 800 de cereri de finanțare
depuse în sesiunile deschise ante-
rior. Știu că proiectele sunt com-
plexe și au nevoie de un timp mai
îndelungat pentru a fi întocmite,
dar sunt convins că vom primi
proiecte de calitate care să crească
în viitor producția pomicolă a
țării noastre”, a menționat direc-

torul general al AFIR, Adrian
CHESNOIU. 

Prin intermediul sub-
măsurii 4.1a, se acordă fonduri
nerambursabile de maximum
1.050.000 de euro, cu o intensi-
tate a sprijinului acordat de 50%,
cu majorare până la 90% din to-
talul cheltuielilor eligibile, în
funcție de beneficiar (tânăr fer-
mier/ forme asociative) și de
investiție (ecologică/ investiții în
zone cu constrângeri naturale
etc.). Solicitanții din teritoriul
ITI Delta Dunării vor putea de-
pune proiectele în cadrul sesiunii
deschise la nivel național, cu res-
pectarea Strategiei ITI.

Primarul comunei
Craidorolț, Daniel Balogh, a sem-
nat recent contractul pentru reabi-
litarea, modernizarea și dotarea
dispensarului din localitate. Valoa-
rea investiției este de peste un mi-
lion de lei, finanțarea fiind asigurată
prin Programul Naţional de Dez-
voltare Rurală.

”A avut loc semnarea con-
tractului pentru lucrări de execuţie,
având ca obiectiv ” Reabilitarea,
modernizarea și dotarea dispensa-
rului din Craidorolţ”. Valoarea pro-

iectului se ridică la 1.133.122,41 lei,
fiind susţinut de Programul Naţio-
nal de Dezvoltare Rurală”, a arătat
primarul comunei Craidorolț, Da-
niel Balog. La finalizarea acestui
proiect, comuna Craidorolţ va avea
cel mai modern dispensar din judeţ,
urmând a fi iniţiat un centru de per-
manenţă și a asigura două aparta-
mente complet utilate, pentru
medicii care vor dori să profeseze în
comuna sătmăreană. Durata esti-
mată pentru realizarea proiectului
este de 12 luni.

AFIR a deschis și ultima sesiune de
depunere a proiectelor de finanțare

Cel mai modern dispensar din județ,
construit la Craidorolț

Amenzi, amenzi,
amenzi...

Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au desfășurat  joi, 14
februarie a.c., activități de combatere
și prevenire a accidentelor rutiere,
ocazie cu care au aplicat peste 120 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de aproximativ 23 800 de lei.
Pe  14 februarie a.c., polițiștii rutieri
din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au desfășurat
activități de fluidizare, supraveghere
și control al traficului rutier, pe raza
județului Satu Mare, ocazie cu care
au aplicat peste 120 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 23 800 de lei. De
asemenea, polițiștii au aplicat
măsura complementară de
suspendare a dreptului de a conduce
în cazul a 7 conducători auto care fie
au fost depistați de polițiști
conducând cu viteză, sau efectuând
depășiri neregulamentare ori având
defecțiuni tehnice grave la
autovehicul. Totodată au ridicat și
patru certificate de înmatriculare,
pentru defecțiuni tehnice, lipsa
I.T.P.- ului sau a asigurării obligatorii.

Tâlhar prins 
Intervenția promptă a

polițiștilor a dus la prinderea unui
tânăr, de 22 de ani, la scurt timp
după săvârșirea unei infracțiuni de
tâlhărie. La data de 14 februarie a.c.,
polițiștii din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Satu Mare au
fost sesizați de către o femeie,
angajată a unui magazin din
municipiul Satu Mare, despre faptul
că a fost victima unei tâlhării. În fapt,
o persoană necunoscută, având fața
acoperită a pătruns în magazin și,
după ce ar fi pulverizat cu un spray
iritant lacrimogen, ar fi sustras 293
de lei, bani care se aflau în casa de
marcat. Intervenția promptă a
polițiștilor de ordine publică din
cadrul Poliției municipiului Satu
Mare, a dus la prinderea și
identificarea la scurt timp a
persoanei bănuite de comiterea
infracțiunii de tâlhărie, în persoana
unui tânăr, de 22 de ani, din
localitatea Bercu, prejudiciul fiind
recuperat în totalitate. 

Tânăr băut,
prins la volan

Un tânăr, de 23 de ani, a
fost depistat de polițiștii Biroului
Rutier Satu Mare la volanul unui
autoturism sub influența băuturilor
alcoolice și fără a poseda permis de
conducere. Polițiștii Biroului Rutier
Satu Mare au oprit la data de 14
februarie a.c., în jurul orelor 00.15,
pe o stradă din municipiul Satu
Mare un autoturism condus de un
tânăr, de 23 de ani, din aceeași
localitate. În urma verificărilor
efectuate polițiștii au constatat
faptul că persoana de la volan nu
posedă permis de conducere de nici
o categorie și se află sub influența
băuturilor alcoolice, rezultatul
testării cu aparatul alcooltest fiind de
0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Cercetările continuă în dosarul
penal întocmit sub aspectul
comiterii infracțiunilor de
conducerea pe drumurile publice a
unui autovehicul de către o persoană
care nu posedă permis de conducere
și se află sub influența băuturilor
alcoolice.
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Permanenţa izvoarelor credinţei - la Cuţa!

Suntem în fața unei emi-
siuni televizate „Glasul
Bisericii”, realizată cu

un preot de excepție, care
slujește cu credință într-o lo-
calitate mică, dar cu oameni
cu inimă „cât carul”. Este
vorba de satul Cuța și preotul
paroh Gabriel Chereji. De ce
am spus acest lucru? În
primul rând, pentru a urmări
emisiunea pe NVTV,
duminică, 24 februarie, ora
17:00, luni, ora 14:00 și
miercuri, ora 11:00. În al
doilea rând, doresc să vi-l
prezint pe acest preot, venit
de la o parohie a Parisului, să
se stabilească aici, unde-l
cunosc oamenii dragi, unde îl
așteaptă codrul, după care a
tânjit, aici unde poate face
ceva pentru semenii lui, unde
poate înțelege perfect
„iubește-ți aproapele ca pe
tine însuți!”. 

acolo, în paris, era
preot doar duminica, fiind
obligat ca toate zilele
săptămânii să lucreze, așa cum
o face orice om sosit acolo,
care trebuie să trăiască și să-și
întrețină familia. așa că,
Gabriel chereji este preot la
cuța din 25 martie 2018, deci
de aproape un an, perioadă în
care a reușit să facă enorm
pentru credincioșii de acolo,
schimbându-le, în bine, men-
talitatea și chiar dorința de a
se apropia de biserică, de
credință, de dumnezeu! prac-
tic, l-am vizitat de două ori și
m-a impresionat prin tot ce
face acest preot. L-am urmărit
cu atenție și cu ochiul camerei
de luat vederi și nu mi-a scăpat
nimic. esențial în activitatea
lui Gabriel chereji este
dragostea și atașamentul față
de localnicii din cuța, care,
treptat, au început să frecven-
teze biserica, să umple biserica
la sărbători, să-și aducă copiii
la biserică, să fie apropiați de
tot ce întreprinde preotul și
consiliul parohial pentru
bunul mers al bisericii. 

a început o activitate
foarte serioasă de reabilitare a
bisericii și deja se vede, iar viz-

itatorul neavizat rămâne uimit
că într-o localitate „dată
uitării” există așa ceva.
credincioșii plecați de acolo
s-au întors în frumoase haine
de sărbătoare, la hramul bis-
ericii „Sfinții arhangheli Mi-
hail și Gavril”, participând cu
mult drag la slujba realizată de
soborul de preoți, o slujbă
ieșită din comun. de ce? În
primul rând credincioșii și
invitații de pretutindeni,
mulți la număr, au făcut
cunoștință cu minunata voce a
preotului paroh Gabriel, care
i-a încântat pe toți
participanții la slujbă. este
înzestrat cu voce, cum numai
cântăreții de operă pot fi
înzestrați. de fapt, puteți
urmări emisiunea televizată de
duminică, ora 17:00, emisiune
pe care am început-o cu o
priceasnă, rar auzită, despre
mamă. dacă ar fi interpretată
într-o sală mare, ticsită de oa-
meni, multe lacrimi s-ar
prelinge pe fețele lor! au în-
ceput oamenii să vină la
biserică, să ajute la tot ce
înseamnă „reabilitare”, chiar la
realizarea noului iconostas și a
icoanelor, încât cele 54 de
icoane au câte un proprietar.
Va fi unul dintre cele mai fru-
moase și atrăgătoare iconos-
tase din județ, exact ca și
poarta de intrare, lucrată în
lemn și cu pavaj pe măsură!
Sigur, preocupările preotului
Gabriel sunt multiple. 

tot timpul este în
„program”, un loc important
ocupându-l activitățile cu
copiii satului, cu bătrânii bol-
navi ce nu pot frecventa biser-
ica, cei care trebuie ajutați
material și spiritual. Vara îi
vizitează pe bătrâni acasă și
este îmbrăcat preotul cu toate
straiele, încât bolnavul are
tresăriri de admirație și bu-
curie, retrăind spovedania sau
împărtășania făcută acolo, la
patul lui! L-am întrebat pe
preotul Gabriel, ce l-a deter-
minat să devină preot? Multe
a învățat de la bunica lui, iar
sfaturile  ei și azi îi stau pavăză
și crez. este un familist con-
vins acest preot, iar una dintre
fiicele lui îl ajută în biserică
mereu. de fapt, în „raportul

de activitate catehetică alături
de copiii parohiei cuța” este
un capitol aparte ce cuprinde: 
-programul de cântece și
poezii cu ocazia centenarului
-Înființarea corului, a grupu-
lui vocal, copiii la colindă
-cei patru copii care ajută
preotul la Sfânta Liturghie
-Invitații casei de copii
rătești -activități catehetice
cu copiii parohiei
-Împodobirea bradului în ajun
de Sfântul Nicolae. 

un capitol important
îl constituie activitățile social-
filantropice (se referă la aju-
torarea familiilor nevoiașe din
cuța, strângerea alimentelor
pentru asociația “provita”
pentru copiii de pe Valea
plopului 400 de copii).
-Se ocupă în raport de prob-
lemele legate de reabilitarea
bisericii și casei parohiale. 

preotul are un merit
deosebit, apreciind, prin
mulțumiri și diplome, oamenii
atașați bisericii. Nu uită, de
crăciun și Înviere, să le trimită
credincioșilor felicitări! a re-
alizat preotul Gabriel chereji
și frumoase calendare cu paro-
hia cuța, calendare ușor de
manevrat, realizate color, cu
poze în care apar credincioșii
la marile sărbători. ce frumos!

pentru mine a consti-
tuit o surpriză plăcută faptul
că preotul Gabriel chereji
scrie poezii și în 2012 a scos
un volum reușit “rafinarea
dragostei”, la editura “enesis”
din Baia Mare. Sunt poezii ce
ar putea purta genericul
“dumnezeu este iubire” pen-
tru că cele 99 de poezii sunt o
chemare pentru iubire, căci
fără ea nu există nimic. Spune
în “ploaia”:”privind grădina
inimii mele/care e săpată de
iubire,/ cât e de frumoasă
după ce vine/ ploaia chipului
tău ce o învie/”. 

Mi-am dat seama că
toate poemele de aici au tre-
cut prin filtrul sufletesc al
autorului, așa cum fiecare
locuitor din cuța este
mereu prezent în sufletul
său și în vizorul său.
rămâne acest preot un mare

iubitor de oameni, pe care
știe să-i aprecieze, iubindu-i
pentru că aici iubirea este
reciprocă!

Felicitări,  părinte
Gabriel ,  și  episcopii noștri
pot fi mulțumiți că au  astfel
de preoți minunați! 

teodor curpaş
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Ministrul Finanţelor
Publice, Eugen
Teodorovici, cel mai

înalt reprezentant al României
la Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD), a obţinut unul din cele
două mandate de
vicepreşedinţi, alături de min-
istrul Finanţelor din Lituania, a
anunţat, duminică, ministerul
de resort. 

Noul preşedinte ales al
Consiliului Guvernatorilor
BERD va fi ministrul Finanţelor
din Spania.

„Desemnarea unei
structuri de conducere formată
exclusiv din reprezentanţi ai unor
state membre consolidează in-
teresele Uniunii în cadrul BERD,
chiar şi în contextul ieşirii Marii
Britanii din forul comunitar.
România, prin ministrul Eugen
Teodorovici, asigură în prezent
atât preşedinţia Consiliului Gu-

vernatorilor Băncii Europene de
Investiţii (BEI), cât şi pe cea a
Consiliului pentru Afaceri Eu-
ropene şi Financiare (ECOFIN),
în contextul Preşedinţiei rotative
a Consiliului Uniunii Europene.

Este o premieră de la
aderarea României la Uniunea
Europeană, când un oficial
român deţine în acelaşi timp cele
mai înalte funcţii în cadrul celor
trei instituţii europene de pres-
tigiu”, subliniază Ministerul
Finanţelor, în comunicatul de
duminică. BERD este deţinută
de 67 de ţări de pe cinci conti-
nente, precum şi de Uniunea
Europeană şi BEI.

BERD a investit în
România în 429 de proiecte, cu
investiţii nete de peste 8 miliarde
de euro, atât în sectorul privat,
cât şi în cel public, în domenii
precum energia, transportul şi in-
frastructura municipală, precum
şi în instituţii financiare. Porto-
foliul actual este de aproape 1,9

miliarde de euro.
România este membru

BERD din anul 1991. Guverna-
torul României la BERD este

ministrul finanţelor publice, iar
guvernator supleant este guverna-
torul Băncii Naţionale a
României (BNR). Începând din

anul 2011, ţara noastră face parte
dintr-o constituentă condusă de
Turcia, din care mai fac parte
Azerbaidjan şi Kîrgîzstan.

DISTINCțIE

Eugen Teodorovici a fost ales vicepreşedinte
al BERD
8Este o premieră de la aderarea României la Uniunea Europeană

Bugetul României pe
anul 2019 a fost votat în ședința
camerelor reunite ale Parlamen-
tului. La ședința respectivă a
fost prezentă și deputatul PSD
de Satu Mare, Ioana Bran, care
spune despre acest buget că anul
2019 este anul investițiilor
mari, a începutului
reindustrializării țării, a refacerii
industriei de apărare, a unor
bugete-record alocate educației
și sănătății.

”Am votat astăzi Legea
bugetului! Anul 2019 este anul
investițiilor mari, a începutului
reindustrializării țării, a refacerii
industriei de apărare, a unor
bugete-record alocate educației

și sănătății.
49,65 miliarde lei,

adică 4,86% din PIB, sunt
alocați investițiilor. Cu 45%
mai mult decât anul trecut.

Au fost alocate sume
importante dezvoltării econom-
ice a României, care ne vor ajuta
să creștem capacitatea de prelu-
crare a resurselor noastre natu-
rale. Export de resurse mai
puțin și producție internă mai
multă. Numărul locurilor de
muncă va crește, produsele fi-
nite vor genera plus-valoare pe
piața internă.

Tot de o alocare-record
beneficiază și comunitățile lo-
cale. Totalul sumelor este 47,9

miliarde lei, cu 19% mai mult
decât în 2018. Important de
precizat este faptul că impozitul
pe venit colectat la bugetul de
stat merge în proporție de
100% la bugetele locale. În cifre,
sunt 22 miliarde lei, comparativ
cu 15 miliarde lei anul trecut.

Educația are cu 47%
mai mulți bani decât anul tre-
cut, de la 21 miliarde lei, la 30,8
miliarde lei. Salariile profeso-
rilor cresc cu 25%, două mil-
ioane de copii vor primi
rechizite, școlile intră în pro-
grame de renovare, iar clasele
vor fi dotate modern.

Am declarat sănătatea
prioritate zero! Anul acesta,

finanțarea este cu 6,1 miliarde
mai mare ca anul trecut. Accen-
tul cade, după majorările salari-
ale din anul 2018, pe creșterea
investițiilor în unitățile sanitare.

Acestea sunt doar
câteva repere ale unui buget co-
erent. Au fost câteva zile „de
foc” în comisii și în plenul Par-

lamentului, opoziția ne-a atacat
permanent, din păcate nu a fost
un critic constructiv și nu a
votat Legea bugetului. Legea a
fost adoptată cu 275 voturi pen-
tru, 122 – împotrivă, 2 abțineri.

Implementarea Progra-
mului de guvernare continuă”,
spune Ioana Bran.

IOANA BRAN: 
Am votat bugetul României pentru anul 2019!

Sprijin pentru tinerii fermieri și pentru fermele mici
8Prefectura Satu Mare face cunoscute modificările realizate de AFIR în două subprograme finanțate prin PNDR

Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale
informează beneficiarii Progra-
mului Naţional de Dezvoltare
Rurală despre modificările proce-
durale cu privire la angajamentele
pe care trebuie să le îndeplinească
în cadrul  a două submăsuri. Este
vorba despre submăsurilor 6.1
„Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri” şi 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici”,  se
arată într-un comunicat de presă
remis de Prefectura Satu Mare. 

Termene prelungite, aproape
dublate

”În urma numeroaselor
solicitări primite din partea bene-
ficiarilor celor două submăsuri
atât de importante, am făcut toate
demersurile necesare pentru a

obţine aprobarea Comisiei Eu-
ropene pentru a nu retrage în în-
tregime sprijinul acordat acestor
fermieri. Am depus toate efor-
turile pentru a permite celor care,
din motive obiective, îşi în-
deplinesc angajamentele cu în-
târziere, în termenul de maximum
33 luni sau 57 luni în cazul
proiectelor din sectorul pomicol,
respectiv până la depunerea celei
de-a doua tranşe de plată, să îşi fi-
nalizeze investiţiile. Am făcut
aceste modificări pentru a preveni
recuperarea integrală a sprijinului
financiar de la tinerii fermieri şi a
celor cu ferme mici, care îşi în-
deplineau cu întârziere angaja-
mentele şi am reuşit să obţinem
ceea ce ne-am propus. Însă, aş vrea
să accentuez faptul că nere-
spectarea acestei condiții în ter-

menul de 9 luni, atrage recuper-
area parţială, calculată
proporțional cu valoarea obiec-
tivului nerealizat, în raport cu
procentul de îndeplinire al aces-
tuia. Aceste modificări se aplică
tuturor beneficiarilor
submăsurilor 6.1 şi 6.3, inclusiv
celor care au contracte sau decizii
de finanțare încheiate la data
aprobării procedurilor”, a
menționat directorul general al
AFIR, Adrian Chesnoiu.

Important de reținut!
Conform Ordinului

Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale nr. 89 din
12.02.2019, pentru beneficiarii
care nu îşi stabilesc domiciliul şi
sediul social în Unitatea Admin-
istrativ Teritorială (UAT) în care

este înregistrată exploataţia
agricolă, respectiv locul de
muncă în aceeaşi UAT sau zona
limitrofă a UAT în care este
înregistrată exploataţia, în ter-
men de 9 luni de la semnarea
Contractului de finanţare, dar
îndeplinesc aceste condiţii cu în-
târziere, se va realiza recuperarea
parţială a sprijinului.

Potrivit instrucţiunilor
de plată, beneficiarii trebuie să
depună documente relevante
(Cartea de identitate a beneficia-
rului de proiect și Certificatul
constatator ONRC) din care să
reiasă domiciliul şi sediul social
într-una dintre UAT- urile în
care exploataţia este înregistrată,
în termen de 9 luni de la data
semnării Contractului de
finanțare, dar nu mai mult de 33

luni sau 57 de luni
(pomicultură), respectiv până la
depunerea celei de-a doua tranşe
de plată. De asemenea, este
necesară depunerea docu-
mentelor relevante din care să
reiasă faptul că reprezentantul
legal al proiectului şi-a stabilit
locul de muncă în aceeași UAT
sau zona limitrofă dacă este
cazul, în acelaşi termen.

Având în vedere angaja-
mentele asumate de beneficiari,
pentru neîndeplinirea obiectivu-
lui în termenul de 33 de luni sau
57 luni în cazul proiectelor din
sectorul pomicol, respectiv până
la depunerea tranşei a doua de
plată, se va proceda la recuper-
area integrală a sprijinului finan-
ciar şi nu se va mai acorda a doua
tranşă.
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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 nunţi, evenimente,
diverse aniversări, 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



10/ Luni, 18 februarie 2019Sportgazeta de Nord-Vest 

SPORT AZI LA TV
09:00 TENiS, WTa
Turneul din Dubai Digi 2
15:00 TENiS, WTa
Turneul din Budapesta Digi 4
20:00 FOTBaL, Liga 1
Chiajna – FCSB Digi 1,
TELEKOM 1, LOOK
21:30 FOTBaL, BUN-
DESLiga
Nurnberg - Borussia Dortmund
Digi 2
21:30 FOTBaL, SERiE a
aS Roma – Bologna Digi 3
22:00 FOTBaL, La Liga
Huesca - athletic Bilbao Digi
4
23:30 TENiS, aTP
Turneul din Rio de Janeiro
Digi 2

Miriuță: ”Craiova
nu ne-a fost
superioară, astăzi”!

aFC Hermannstadt
a pierdut meciul cu Craiova,
scor 1-0, contând pentru
etapa cu numărul 23 din Liga
i.

Totuși, Vasile Miriuță
nu este supărat în urma aces-
tei înfrângeri, ci, dimpotrivă,
și-a felicitat jucătorii pentru
prestația pe care au avut-o în
fața echipei care a urcat pe
locul 2 în clasamentul primei
ligi.

„L-am dus şi la
mănăstire ieri (n.r. – pe
Blănaru), nu cred că e vorba
de vrăji, ci de inspiraţie, de
noroc, pentru că a avut acele
ocazii. Dar nu numai el, pen-
tru că am avut prima repriză
două ocazii mari, a doua
repriză trei ocazii mari, a fost
o partidă pe care nu trebuia să
o pierdem niciodată dar ăsta e
fotbalul. În câte un joc ai
noroc, marchezi în minutul
94, astăzi am avut 5 ocazii, nu
am marcat, cu FCSB am avut
6 ocazii nu am marcat. Două
jocuri în care am avut atâtea
ocazii cât nu am avut în 13
etape de când sunt aici. (n.r.
aţi avut durere de cap şi cu
domnul Mangia, că nu aţi mai
rezistat la final, i-aţi zis să
tacă) aşa e în timpul jocului,
mai strigăm unul la altul, dar
după joc ne felicităm, de aia
suntem antrenori, fair play-ul
trebuie să existe şi există.

Îmi felicit băieţii încă
o dată pentru că am fost egalii
lor, chiar dacă am jucat aici cu
5.000 de olteni. Părerea mea
că Craiova nu a fost cu nimic
mai bună decât noi astăzi.
Dimpotrivă, am avut şansele
mai mari.  am primit golul
dintr-o neatenţie, dintr-o cen-
trare, nu am fost atenţi acolo,
în 16 metri, trebuia să ne
organizăm, să ne apărăm mai
bine. Era altceva dacă de-
schideam noi scorul la ocazi-
ile avute. i-am felicitat,
pentru că au făcut o partidă
extraordinară. i-am felicitat,
mergem mai departe pentru
că mai avem două jocuri şi
după aia în play-out ne vom
lupta la Piteşti sau nu ştiu pe
unde vom mai juca, pentru a
rămâne în Divizia a”, a spus
Vasile Miriuţă, potrivit
Telekom Sport.

Federaţia Română de Fot-
bal a stabilit, vineri , prin
tragerea la sorţi organizată

la Casa Fotbalului, meciurile de
baraj pentru promovarea în Liga
3.

Stabilirea celor 21 de jo-
curi de baraj a fost făcută în con-
formitate cu împărţirea celor 42
de asociaţii din ţară în şapte re-
giuni administrative. Din fiecare
regiune au rezultat câte trei due-
luri, prima echipă extrasă din urnă
pentru fiecare joc în parte urmând
să fie cea organizatoare a partidei
tur. Returul se desfăşoară pe tere-
nul celeilalte echipe extrase.

Pentru moment, se ştiu
doar duelurile dintre judeţe, la fi-
nalul sezonului urmând să se afle
exact echipele campioane care se
vor lupta pentru a promova în
Liga 3.

Meciurile de baraj pen-
tru promovarea în Liga 3 vor avea
ca date de disputare zilele de 15
iunie 2019, ora 18:00, turul, şi 22
iunie, ora 17:30, returul.

Campioana județului
Satu Mare va întâlni în dublă
manșă câștigătoarea Ligii a 4-a din
Bistrița-Năsăud. Este al doilea an
consecutiv când la tragerea la sorți
campioanele din Satu Mare și
Bistrița-Năsăud ar trebui să joace
cu promovarea pe masă...Spunem
ar trebui pentru că anul trecut
Energia Negrești, campioana Săt-
marului, n-a mai apucat să joace
cu gloria Bistrița deoarece nu a

avut dosarul de licențiere complet.
Mai precis oșenii n-au avut CiS-
ul (Certificatul de identitate
Sportivă).

acum echipele aspirante
la titlu, Talna Orașu Nou, Energia
Negrești, CSM Olimpia Satu
Mare , Știința Beltiug sau aS Că-
pleni au timp destul la dispoziție
să-și facă un CiS...Cu mențiunea
că unele dintre echipe îl și au deja.

Liga a 4-a din Bistrița-
Năsăud este formată din două serii
de câte opt. Seria Nord e condusă
detașat după tur de Minerul
Rodna. iar seria Sud de atletico
Monor. Cele două formații au
șanse mari să se întâlnească în fi-
nala campionatului.

Iată ce a rezultat în 
urma tragerii la sorţi:

Regiunea 1, Nord-Est
Bacău - Botoşani
Suceava - Neamţ
Vaslui - iaşi 

Regiunea 2, Nord-Vest
Maramureş - Sălaj
Satu Mare - Bistriţa-Năsăud
Cluj - Bihor

Regiunea 3, Centru
Harghita - Sibiu
Covasna - Braşov
Mureş - alba

Regiunea 4, Vest
Caraş Severin - Timiş
arad - Hunedoara

Mehedinţi - gorj

Regiunea 5, Sud-Vest
argeş - Vâlcea
Teleorman - Dolj
Olt - Dâmboviţa

Regiunea 6, Sud
Călăraşi - Bucureşti
ialomiţa - ilfov
giurgiu - Prahova

Regiunea 7, Sud-Est
galaţi - Buzău
Brăila - Vrancea
Tulcea - Constanţa

au dreptul să participe
la jocurile de baraj numai echi-
pele aparţinând structurilor spor-

tive cu personalitate juridică, fie-
care asociaţie judeţeană având
obligaţia de a trimite, la Departa-
mentul Competiţii al FRF, un
tabel cu cluburile/asociaţiile
sportive participante la campio-
natul Ligii 4, ediţia 2018/2019.

asociaţiile judeţene de
fotbal, respectiv, aMFB, sunt
obligate să comunice către De-
partamentul Competiţii al FRF,
în scris, până la data de 10 iunie
2019, structurile sportive califi-
cate pentru a participa la jocurile
de baraj şi să transmită copia
Certificatului de identitate
Sportivă al acestora eliberat de
Ministerul Tineretului şi Spor-
tului.

FRF
Campioanele județelor Satu Mare și Bistrița -
Năsăud se vor duela pentru un loc în Liga a 3-a
8anul trecut, gloria Bistrița a promovat la masa verde deoarece Energia Negrești
n-a avut CiS

Fundaşul echipei Poli
iaşi, sătmăreanul Florin gardoş,
a explicat, vineri seară, la finalul
meciului cu Viitorul, de ce a re-
nunţat la mască în timpul parti-
dei de la Ovidiu.

Fundaşul în vârstă de
30 de ani a mărturisit că nu s-a
putut concentra suficient cât
timp a purtat masca.

"Mi-a fost frică puţin,
dar am considerat că jucând cu
un om în plus vom avea mai
mult posesia şi mă expun mai
puţin şi de-asta am renunţat la
ea. Mi-a fost şi puţin greu în
prima repriză să mă orientez,
având echipament negru, ei
având şorturi şi jambierele negre,
mi-a fost chiar greu şi de-asta am
decis să renunţ", a spus Florin
gardoş, la Telekom Sport.

Legat de meciul cu Vii-
torul, sătmăreanul Florin gardoș
recunoaste că trupa lui Hagi nu
trece printr-un moment bun.
Dar  gardoș speră ca atât Poli cât
și Viitorul să prindă un loc de
play off...

„E clar că Viitorul trece

printr-un moment greu, iar noi
am reușit să profităm de asta.
Domnul Hagi e omul pe care îl
respect cel mai mult din Româ-
nia și sper să meargă în play-off.
Probabil că la început de an nu
eram între favoritele la play-off.
acum avem șansa noastră, am fi
stat și mai bine dacă obțineam
un punct cu Dinamo. Cred că îl
meritam. avem șansa noastră, de
aceea am și venit aici, ca să joc în
play-off ”, a spus Florin gardoș la
Look Sport.

Pentru Poli iași ur-
mează duelul cu campioana
CFR Cluj iar gardoș dezvăluie
care crede el că va fi atuul mol-
dovenilor: „Terenul de la iași e
destul de prost, nu văd cum s-ar
putea îmbunătăți într-o săptă-
mână. așa că totul rămâne des-
chis, avem șansa noastră”.

Formaţia Politehnica
iaşi a învins, vineri, în deplasare,
cu scorul de 1-0, echipa FC Vii-
torul, într-un meci din etapa a
24-a a Ligii i.

golul a fost marcat
de Boris garros, în minutul

85, dintr-un penalti acordat
pentru un fault la Platini.

În minutul 44 de la
gazde a fost eliminat Drăguş,
după ce a primit al doilea car-

tonaş galben în decurs de trei
minute. În minutul 66, a fost
eliminat şi Semedo, de la oas-
peţi, tot după al doilea gal-
ben.

Liga 1
Gardoș, cu mască, fără mască la Iași

8Sătmăreanul, printre evidențiații celor de la Poli iași în victoria de la Viitorul
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Careianul Eric Bicfalvi
(31 de ani) e aproape de
cel mai important trans-

fer al carierei. Presa din Rusia
anunţă că mijlocaşul român este
pe lista celor de la Lokomotiv
Moscova, care sunt gata să ofere
o sumă consistentă, 4 milioane
de euro.

Bicfalvi evoluează în
prezent pentru ural, locul 9 în
prima ligă din Rusia, dar
prestaţiile foarte bune l-au adus în
prim planul echipelor mari din
zonă. Fostul mijlocaş al FCSB-
ului şi al lui dinamo este titular
cert la actuala sa formaţie, pentru
care a prins în acest sezon 18
meciuri, a marcat 4 goluri şi a
oferit un asist. Astfel, a atras
atenţia lui Lokomotiv.

Potrivit sports.ru, Eric
Bicfalvi este considerat în-
locuitorul perfect pentru Manuel
Fernandes (33 de ani), al cărui
contract expiră în vară. din câte
se pare cele două părţi nu au ajuns
la un numitor comun asupra pre-
lungirii înţelegerii.

Fernendes a trecut în
cariera sa pe la echipe importante,
precum Benfica, Everton, Valen-
cia sau Beşiktaş, trecându-şi în
C.V. 8 trofee. În sezonul trecut a
fost desemnat cel mai bun fotba-
list din campionatul Rusiei.

Românul evoluează
pentru ural din ianuarie 2017. A
fost luat liber de contract, dar s-a
dovedit un transfer foarte reuşit.
În cei 2 ani a prins 56 de meciuri,
a marcat 16 goluri şi a oferit 4
pase decisive.

Bicfalvi a mai evoluat în
cariera sa la FC Keizer, Fink Fen-
ster Petrești, Jiul Petroşani, FCSB,
Goria Buzău, Volyn Lutsk, Liaon-
ing FC, dinamo Bucureşti şi Tom
Tomsk. La nivelul primei
reprezentative are 6 meciuri.

RuSIA

Careianul Eric Bicfalvi e pe lista
lui Lokomotiv Moscova

Unirea Tășnad- 
CS Sânmartin 1-4
(0-2)

Singura reprezentantă
a județului Satu Mare în Liga a
3-a, unirea Tășnad, a disputat
sâmbătă pe teren propriu o
partidă de verificare în compa-
nia liderului ligii a 4-a din
Bihor, CS Sânmartin. Cu o
echipă solidă și cu mulți jucători
ce au evoluat la nivelul ligilor a
2-a și a 3-a, bihorenii s-au impus
cu 4-1 , la pauză 2-0. unicul gol
al gazdelor a fost marcat de Co-
cian. după acest joc antrenorii
Cristi Popa și ovidiu Suciu au
stabilit în proporție de 99%
lotul cu care tășnădenii vor
ataca returul în C5.

”Rezultatul e cam dur,
diferența nu a fost atât de mare,
dar asta e, fotbalul se joacă pe
goluri. A fost un test din care
am avut destule de învățat”, a
spus Cristi Popa. Acesta a
anunțat că jucătorii care au
evoluat sâmbătă vor forma lotul
pentru retur la unirea.

unirea în prima
repriză: Gorbe - Palinceac,
Varga, Puscasu, Tututa - Silaghi,
Parnau - Virag, Pop Calin,
Vincze d. - Talpos

Repriza a doua: Cadar
- Vincze L. , Bălău , Catuna , Tu-
tuta  - Cubas, Suciu , Cocian,
Szekely , Ziman, Talpos

Pentru bihoreni au
punctat Sabadoş (2), Tiponuţ şi
Cl. Popa.

La Sânmartin,
antrenorul Călin Cheregi a în-
ceput meciul cu Barabaş –
Tiponuţ, S. Nogo, Lupşe, Ar-
sene – Cuc, Habakuk – Fl. Pop.
Sorian, Ban – Sabadoş. Au mai
jucat B. Brata – Cl. Popa, Trip,
Covaciu, Contraş.

unirea va juca sâmbătă
la Carei cu Victoria.

Adversare dificile
pentru Halep la
turneul din Dubai

Simona Halep, locul 2
WTA, va juca în această
săptămână  la turneul de la
dubai, categoria Premier 5.
Competiția va începe pe 18
februarie. În primul tur, Si-
mona Halep va avea liber, iar
în runda a doua va juca îm-
potriva învingătoarei meciu-
lui dintre Eugenie Bouchard,
80 WTA, și Vera Lapko, 60
WTA. În turul III, Simona ar
putea   reedita finala de acum
a turneului de la doha, cu
Elise Mertens. În sferturi, Si-
mona Halep se poate duela cu
daneza Caroline Wozniacki
sau bielorusa Aryna Sa-
balenka.

În semifinale, Si-
mona Halep ar putea da peste
Naomi osaka, numărul 1
WTA, sau Elina Svitolina,
numărul 7 WTA. Pe partea
cealaltă de tablou, cele mai
importante jucătoare sunt
Petra Kvitova, Angelique Ker-
ber și Karolina Pliskova.

Halep a pierdut dra-
matic sâmbătă  finala turneu-
lui de la doha , 6-3, 3-6, 4-6
în fața belgiencei Elise
Mertens.

olimpia suporterilor,
echipă ce domină seria A a
Ligii a 5-a, și-a început în
weekend seria meciurilor de
pregătire.

Elevii lui Nelu donca
s-au impus de o manieră
categorică sâmbătă, la Agriș, în
fața Vulturilor, scor 9-1. 

Au marcat pentru olimpia:

Sergiu Pop min. 15 si 85 ,
Mihai Sician min. 35, Marius
oprea min. 43, Erich Schrepler
min. 45, Sorin Michnea min.
70 si 88, Paul Bontea min. 75,
Norbert Nagy min. 80.

A doua zi, duminică ,
olimpia suporterilor s-a de-
plasat la Botiz pentru meciul cu
Sportul. Scorul final 1-9.

Liderul seriei B a Ligii a
4-a, CSM olimpia Satu Mare, se
simte excelent în perioada de
pregătire. Trupa lui Ritli Zoltan
a obținut o nouă victorie în ami-
cale , 4-0 la Apa, cu Victoria.

Este a patra victorie în
amicale pentru galben-albaștri,
după 3-0 cu Csenger, 2-0 cu Fe-
hergyarmat și 5-2 cu Minerul
Baia Mare. Chiar dacă a folosit o
formulă de joc din care în prima
parte au lipsit vedetele  Curileac,
Faur, Schvarzkopf sau Cadar,
CSM olimpia a dominat jocul și
s-a impus grație reușitelor sem-
nate de Nagy Máté (7), Bordac
(41), Faur (54), Chifor (87). În
weekend se va juca la Satu Mare
revanșa cu Minerul Baia Mare,
trupa ce ocupă locul doi în seria

a 5-a a ligii a 3-a.
CSM - Olimpia: Cherecheş -
Fărcaş, Țoca, Tincău, Chifor -
Maxim, Bordac, Jakab, Nagy -
Zima, Pop.
Au mai intrat: : Curileac - Chi-
for, Horotan, Ionescu, Simon,
Cadar, Faur, Schwarzkopf.

LIGA A 5-A

Olimpia suporterilor, primul
amical, prima victorie

LIGA A 4-A

Trupa lui Ritli merge ceas în
amicale

Judoka de la CSM Satu
Mare au participat sâmbătă,  16
februarie,   la Cluj-Napoca  la
turneul dotat cu “Cupa Transil-
vaniei”.

CSM Satu Mare a obținut
următoarele rezultate:

Locul II
Cîmpan Paul ctg.42 kg, Soponar
Adrian ctg.34 kg și Pașca Carina
ctg.32 kg

Locul III
Pașca Giulia ctg.32 kg, Pașca
Nicholas ctg.42 kg, Ilie George

ctg.50 kg și Micaș Adina ctg.+63
kg

Aproape de podium au
fost Șter Zenoviu, Tar Emanuel
și Ilie Antonio, aceștia având
evoluții apreciate.

Săptămâna viitoare la
Craiova va avea loc finala campi-
onatului național u-18, CSM
Satu Mare va fi reprezentat de
sportivii: Pașca Alexandru ctg.55
kg, Ciontoș Carina ctg.70 kg și
Paștiu Paula ctg.+70 kg. Sportivii
sunt antrenați de Halas Marian.

Judo

Judoka de la CSM, la Cupa Transilvaniei
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam lacatus mecanic,
Carei. Telefon: 0744520219

l Angajam soferi cu experienta
categoria B pentru transport in-
tern/international de marfuri,
Carei. Telefon: 0774085581.

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 soldani, Carei. Telefon:
0745817294

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

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.

GNV Mica Publicitate

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.

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

stadion. 0771575163

CHIRII

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

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVA-
NIA NORD

Organizeaza in data de 04.03.2019, ora 10
CONCURS  pentru

- 1 post METEOROLOG – la Statia Meteorologica Judeteana
Satu Mare
Condiţii de participare:- absolvent studii superioare;

- cunoştinţe operare pe calculator;

Informatii, tematica si inscrieri la sediul Centrului Meteoro-
logic Regional Transilvania Nord, strada Vânătorului nr. 17,
Cluj-Napoca, până la data de 01.03.2019, ora 1200, telefon
0264/530988, e-mail „cmrcluj@meteoromania.ro”. 

Angajăm CASIERI și BUCĂTARI                 
Nu este necesară experienţa!

Oferim:
- contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- pachet salarial atractiv, bonuri de masă (12
lei/zi), 
- prime de sărbători;
- program full-time și part-time (8, 6, 4 ore sau Weekend);
- orar flexibil;
- training specializat.

Persoanele interesate sunt invitate să depună un C.V. pe site-ul
KFC: www.kfc.ro/realcv/ sau în orice restaurant KFC din Satu
Mare.
Tel: 0749.120.613.

PIERDERI
lPierdut cerificat de inregistrare al societatii SC SUPERMARKET
SERVICE, CUI 21926986. Se declara nul

INFORMARI
lAceasta informare este efectuata de: SC Livada Bio  SRL cu sediul
in loc. Panic, nr. 1/S, camera 4, jud. Salaj, ce intentioneaza sa solicite
de la ABA Crisuri Oradea, obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor
pentru ,,Infiintare plantatie pomicola si construire unitate depozitare
si procesare fructe’’ aflata  in extravilanul loc. Sacaseni, com. Sacaseni,
jud. Satu-Mare. Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al
procesului de realizare a investitiei vor rezulta ape uzate menajere de
la depozitul de fructe care fi colectate intr-un bazin vidanjabil. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele care
doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avi-
zului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata.Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitantului  la adresa sus mentionata sau
pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii. 

l Vand Mercedes SPR 213 din 2012 rosu, 9 locuri, impecabil. Tele-
fon: 0744897711. 3+1 zile
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Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich,
suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud, Pau-
lesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) – 11.428,25 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spa-
ţii de depozitare şi de producţie, situată în localita-
tea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare
598.644,2 lei.
Sere de legume si sectie de procesare tomate, situata
in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu Mare,
proprietatea SC UTIL COMPANY SRL. Avand
teren cu suprafata de 21.113 mp si constructii, in-
stalatii si echipamente. Suprafata desfasurata a
cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile aferente, la
prețul de 2.183.688 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clă-
diri de depozitare si producţie, cu terenul aferent,
situată în localitatea Moftinu Mic, strada Principala,
nr. 110, judeţul Satu Mare, la 32.945 Euro.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Spaţiul comercial, situat într-o clădire P+M cu
teren în suprafaţă de 376 mp, situată în localitatea
Viile Satu Mare, str. Plopilor, nr. 1, comuna Viile
Satu Mare,  judeţul Satu Mare la 23.788 lei.
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 61.560 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 25.960 lei.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp,
la pretul de 9.643 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei.

SC BROS CONSTRUCT SRL
-FORD KA 546.6 lei
- Excavator Case Poclain 18.000 lei
- Buldoexcavator Fiat Hitachi 13.500 lei

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
17.675,00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
5.264,00 lei
Masina stors continuu  
6.569,50 lei
Butoaie cu batatoare   
7.745,50 lei
Masina de stors intins Rizzi 
8.977,50 lei
Masina de prelucrat piei  
7.710,50 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone   7.150      lei.
Remorca Thule A5       4.085,4   lei.
Mercedes B14L/9        5.429.05 lei.
Iveco Daily                   6.353.6   lei.
Man TGA 18.513 17.023,06 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 
peugeot
dacia 1305 
pompa rk
combina frigorifica
casa de marcat 
casa de marcat sistem de supraveg-
here        sistem de supraveghere        mobilier       sis-
tem gestiune   sistem gestiune
LA CEL MAI BUN PREȚ OFERIT!   
SC CLARION PROD SRL
Diverse stocuri de marfa (costume).
Mijloace de transport si masini de cusut.

SC CSONGI SRL
Dacia, tip Logan 3263 Lei
Scaune, mese, lada frigorifica, tv, mobilier, 630 lei.

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 cel mai bun preț
oferit.
Dacia solenza 628.65 lei
Iveco eurocargo 7.331,85 lei. 

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 
1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  80,458.00 lei
TAHOGRAF 3 5 2 . 0 0
lei  

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

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

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

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

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

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

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

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC 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 UTIL COMPANY SRL
- Bazine OLC 60.000 L - 4 BUC 42,240 lei 
- Contor combustibil 4,194 lei
- Kit Contor PC 4 Rezervoare 517 lei 
- Kit panter 20 contor, filtru supapa 337 lei 
- Contor produse petroliere cu conectare 3,562 lei 
- Masurator nivel Ocio 496 lei
- Cazan abur 10,240 lei
- Separator Borhot 2,560 lei 
- Masina de spalat sticle 600 lei 

- Instalatie fabricare Biodisel 2,400 lei 
- Linie completa de procesare tomate 55,901 lei 
- Echipament contorizare transfer 2,848 lei
- Mobilier Birou 1,033 lei
- Mobilier Birou 822  lei
- Sistem de supraveghere Video 510 lei 
- Vigo Dulap Complet 409 lei
- Calculator Intel Pentium + mouse+
Tastatura 152 lei
- Container FR 3015 2,128 lei.
- Remorca de imprastiat gunoi mod MN 40S 3
21,700 lei
- Tractor Lamborghini R 1.55 DT fara cabina
58,300 lei
- Freza Rotativa F 81-150 cu tavalug,Coli 7,500 lei
- Incarcator Frontal CF 35  10,300 lei
- Plantatoare mecanica FMAX 2 8,400 lei
- Autoutilitara Mercedes Benz 33,100 lei

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

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din  str. N. Balcescu, nr.10,
Satu Mare, in fiecare vineri, SC CAMYRAL
IMPEX SRL 08:30, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN BEVE-
RAGE 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 EL-
EGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00. Depunerea
documentelor necesare participării la licitatie si
dovada depunerii cauțiunii, se va face cel târziu
până în ziua dinaintea licitatiei, ora 15:00.

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

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

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

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  se-
diul 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. 

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204



Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

Apartamente:
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de 16,80
mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu Mare, str.
Trandafirilor, nr. 43 – 35.396,55 euro
Apartament, în suprafață construită de 88,26 mp,
suprafață utilă 65,05 mp, situate în loc. Satu Mare, str.
Iuliu Maniu, nr. 41, ap.1, jud. Satu Mare – 50.000
euro

Terenuri:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel Vlaicu,
jud. Satu Mare – 950.000 euro
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, situat în
loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,– 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 Contribuabili Mijlocii;
- 349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris în
CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14, situat
pe strada Depozitelor, F.N având sechestru în favoarea
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj
Napoca Administrația pentru Contribuabili 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, pro-
prietatea 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, pro-
prietatea 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, propri-
etatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de acces -
1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna Poiana
Lacului, sat Samara, jud. Arges + Teren extravilan,
12.309 mp, situat in comuna 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, situate în loc. Livada, str.
Victoriei, nr. 109, jud. Satu Mare – 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
Spațiu industrial, format din casă poartă, hală
producţie, sopron materiale, atelier concecţii, depozit
carburant , post transformare,  în suprafaţă utilă de
2.170 mp şi suprafaţă măsurată de 3.354 mp și teren
intravilan în suprafață de 4.240 mp, situate în loc.
Bistrița, cartier Unirea, jud. Bistrița Năsăud, înscrise în
CF 388/1 având nr. top. 706/1/1/1/3/1 și
706/1/1/1/b/1 -250.000 euro
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 - 350.000 euro + 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– 70.880
euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str. Principală,
nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din grajd, filtru sanitar,
sală de necropsie, depozite, silozuri, sală de muls, ves-
tiare 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 - 110.080 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 ( ex-
tratabular ) + 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 – 113.050 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa, pro-
ductiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren extravi-

lan 21.500 mp + utilaje agricole și industriale –
150.000 euro
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 - 44.395
euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50 mp,
șopron depozit în suprafață de 220 mp, baracă închisă
în suprafață de 14 mp, înscrise în CF 100634 Gherta
Mica, având nr. 3658/5 C1 + bunuri mobile – 30.695
euro (Terenul în suprafață de 3.193 mp pe care este
amplasat imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 7.183 euro
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și 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 comercial
cu suprafața construită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su
=25 mp, clădirea este edificată pe un teren care
aparține altui proprietar, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.593 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial
cu suprafața construită Sc= 128 mp și suprafața utilă
Su =105 mp, clădirea este edificată pe un teren de
3.863 mp care aparține altui proprietar, proprietatea
este întăbulată în extrasul de cartea funciară 145 Ho-
toan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 7.666 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. – 9.398 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.
– 9.389 euro
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea Tra-
ian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp -
553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str. Vic-
toriei , 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. Lucian
Blaga, pe colț de Farmacia Catena, suprafața 4,80 mp
– 710,40 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să
se supună reglementărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să su-
porte obligațiile care îi revin din acest punct de ve-
dere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg,
putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina,

rulaj estimate 1.200.000 km – 3.943 euro + TVA
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg
– 1.170 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  Vito, SM06TIC, an fabricație 2006 –
1.350 lei + TVA
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA

Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propietatea
Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii, di-
verse pt. animale ) – 6.193 lei + TVA propietatea
Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.632 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 5.665,95 lei +
TVA
Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea
Tehnoagroserv SRL – 7.970 lei lei + TVA
Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea Ionică
Trip SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) 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 tehnologice
) proprieatea Farmacia Buna Vestire SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Con-
struct 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 ( utilaje de constructii ) proprietatea
Proinstal 302 G 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 ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) propri-
etatea 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 Dan-
ciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pen-
tru usi de garaj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) proprietatea
Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D
Bunuri mobile ( auto, mobilier, stoc marfă ) pro-
prietatea Vînătorul SRL

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 regis-
trul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare,
reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de
lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, 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- 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 , - bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 77.383,06 lei + TVA.
• SC   SERVICII DEPANAJ  SRL, - deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.
• SC  DOR IMPEX SRL, -  scoate la vânzare, îmbrăcăminte și încălțăminte, preț total 9.102 lei / 1988 euro
+ TVA, vânzare în bloc.
• SC LEMO SRL, -, 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.
• ATIS SYSTEMS SRL constând în:
Platforma inaltime alro - de 25.766,20 lei,Combifructor - de 3.251,60 lei,Masina de frezat – 5.112,30 lei
Masina de insurubat – 1.160,50 lei,Masina de insurubat - 1.176,30 lei,Laser – 1.457,60 lei,Calculator –
1.316,70 lei,Masina de taiat – 3.883,10 lei  ,Ford transit – 15.016,70 lei , Buldoexcavator-42.256,60
lei,Autobetoniera-18.404,40 lei,Nb dell-5.831,40 lei ,Laptop G710-1.319,30 lei.Prețurile nu conțin TVA.

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  - Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT valoarea
de piată 132.748,65 lei+ TVA.  
• SC    FRANURO   SRL, - îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţă de
2325,00 lei. 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  SERA BIOLEGUMICOLA SRL- 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.

•SC SAMAVIA SRL
- Fermă de pui, proprietate imobiliară cu destinație agricolă situată pe raza localității Medieșul Aurit, strada

Primăverii nr.1, judet Satu Mare. Proprietatea este formată din teren intravilan care se compune din hale ,
platformă betonată, împrejmuire gard, fose vidanjabile și bunuri mobile de natura mașinilor, echipamentelor,
instalațiilor prezentate în anexe .Suprafața totală a incintei este de 16.136 mp, înscrisă în cartea funciară nr.
100150  Medieșu Aurit    ( CF vechi 1162 N  )  și are nr.cadastrale  4116 , 4116 C1, la prețul total de 224.729
euro.
- Clădiri   și teren intravilan: Proprietatea  este de tipul Fabrică de nutrețuri   ,  teren intravilan și bunuri mobile
şi se compune din : hală recepție , bucătărie furaje , pod bascul  , silozuri  , platforme,  terenul aferent și bunurile
mobile  enumerate în anexa. Suprafața totală a incintei este de 18.100 mp, înscrisă în cartea funciară  nr.  100184
Apa   ( CF vechi 1255 N  Apa  )  și are nr.cadastrale  100184, 100184C1, C2 .........C6, la prețul total de 573.650
euro.

Mai multe informații pe www.adminsolv.ro, secțiunea “anunțuri”

ATIS SYSTEMS SRL -Bun imobil constând în teren intravilan  în suprafață de 2.500 mp, înscris în CF nr.
164060, reprezentând cotă parte de 1/3 dintr-o parcelă de 7.500 mp cu nr topo 626/20/b, situat în localitatea
Satu Mare, strada Odobescu, în sumă de 113.760 lei (25.000 Euro), valoare de piață, valoare fără TVA.

Licitațiile vor avea la data de 22.02.2019 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel:

SC. CAPLIBA SRL - ora 13:00,FRANURO   SRL -ora 15:00, ATIS SYSTEMS SRL-ora 12:00,
SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL- ora 14:00;
SAMAVIA SRL-15.03.2019-ORA 12:30

SC  PV TUPILAŢI SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, prin încheierea   civilă
nr.  60/F/CC din data de  12.02.2019,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal  în dosarul  2279/83/2018.
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este    28.03.2019.
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
16.04.2019.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 07.05.2019.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute
de administratorul   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. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul social al administratorului judiciar din localitatea Satu Mare,
strada Avram Iancu 49,  la data de 22.04.2019, 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 administratorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei.
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

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

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

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

Magazin La Cristi
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii au şansa să încerce
activităţi noi. Este important să vă
dezvoltaţi şi să ieşiţi din zona
voastră de confort, mai ales dacă
vreţi să obţineţi succesul.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii sunt optimişti în această zi,
chiar dacă nu au parte de prea multe
oportunităţi în carieră.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii sunt sfătuiţi să fie moderaţi,
liniştiţi şi să nus e aventureze în
proiecte care encesită mult timp,
efort şi chiar resurse financiare. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nativii din Rac vor avea, astăzi, o zi
destul de agitată din punct de vedere
profesional. Veţi încerca, cu toate
resursele de care dispuneţi, să îi
motivaţi pe cei din jurul vostru
pentru ca totul să iasă perfect. 

LEU (23 iulie – 22 august)
Leii vor avea parte, astăzi, de o
surpriză din partea persoanei
iubite.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nativii din Fecioară vor fi, astăzi,
norocoşii zodiacului. Profitaţi la
maxim de situaţia în care vă aflaţi şi
veţi putea câştiga sume
considerabile ori o altă poziţie la
locul de muncă.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
E nevoie de un scut invizibil pe care
să-l ridici în jurul tău astăzi. Te va
proteja împotriva agresiunilor unor
persoane necunoscute şi te va ţine
departe de probleme minore şi
frustrări. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Pentru unii dintre Scorpioni tot ca
va conta astăzi este să petreacă timp
cât mai mult lenevind. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Mulţi Săgetători vor fi agresivi
astăzi. E atitudinea ideală pentru a
atinge noi ţeluri în carieră sau
pentru a câştiga o competiţie cu un
rival.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii au succes în afaceri.
Sfatul astrelor este să începi să te
gândeşti la alte proiecte şi să-ţi
fixezi noi obiective.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Pentru Vărsători, 12 februarie este
o zi plină de preocupări legate de
locul de muncă. Caută să fii pozitiv.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Astăzi, Peştii nu ar trebui să
uite de lucrurile mici care îi
aduc confort. Dacă ţi s-a
stricat un aparat, repară-l
imediat.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc Viata asa
cum e ep37
07:30 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Incursiune in co-
tidian
13:00 – Printre Randuri
(r)
14:00 – Glasul Bisericii
15:00 – Teleshopping
16:00 – La vasrta noastra
(r)
16:30 – Box office
17:00 -  Avocat

18:00 – Ora adevarului 
19:30 – Printre randuri (r) 
20:40 – Saptamana
sportiva
21:55 – Sport
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Muzică de petre-
cere
03:00 – Glasul bisericii (r) 
04:00 – Viata la tara (r)
05:00 – Printre Randuri
(r)
06:00 – Avocat TV 
(reluare)

Recomandare

20: 30 - În siguranță
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 În siguranță 00:00
Stealth - Pericol invizibil  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
Fructul oprit  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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Am mai scris la bursa
noastră, și se pare că am făcut-
o cam degeaba, despre
nesimțirea șoferilor care își
lasă mașinile aiurea, după
cum îi taie hemoglobina, pe
strada Parângului... Cum care
e strada Parângului?... e
străduța aia înfundată din
centru care dă în blocul cu
”subpasaj” spre Mihai Vi-
teazu. Ei bine, să nu cumva să
ai nevoie până după ora 17 de
vreo ambulanță, de pompieri

nu mai vorbim, că pe străduță
e ca în sloganul de la
Mărășești...”Pe aici nu se
trece!”. Iar olteanul din im-
agine merită un premiu de
nesimțire după cum a blocat
capătul străzii...Comentariul
de pe facebook al celui care a
imortalizat momentul cu „be-
emveu” e chiar prea de mult
bun simț...” Dacă-l cunoaşte
cineva pe proprietarul BMW-
ului, să-i spună să nu-și mai
lase ca un nesimțit... mașina.”

Centura de ocolire a
Sătmarului, în grafic
8Ioana Bran: Acest proiect este inclus și în programul de
guvernare al PSD

Printre proiectele impor-
tante pe care Ministerul
Transporturilor, prin

CNAIR SA, le derulează în
acest an se numără și proiecta-
rea și execuția Variantei de Oco-
lire a municipiului Satu Mare cu
o valoare contractuală de
304.790.869,19 lei fără TVA.
Lucrările la acest obiectiv sunt
în grafic. 

Varianta de Ocolire a
municipiului Satu Mare, în lun-
gime de 19,54 km, are prevăzută
o perioadă de execuție de 23 luni
(5 luni proiectare și 18 luni
execuție lucrări) și o perioadă de
garanție de 24 luni. Sursa de
finanțare este de la Bugetul de
Stat și a fost prevăzută în proiec-
tul de buget al acestui an, mai ales
că acest proiect este inclus și în
programul de guvernare al PSD.

În prezent, proiectul se

află în procedura de expropriere
a ultimelor imobile de pe tra-
seul obiectivului, precum și în
cea de relocare a utilităților,
astfel încât execuția lucrărilor
să se poată desfășura fără impe-
dimente. Pentru finalizarea ra-
pidă a exproprierilor CNAIR

mizează inclusiv pe ajutorul
nemijlocit al autorităților lo-
cale.

Potrivit directorului
general al CNAIR, Narcis
Neaga, Centura Sătmarului va
fi finalizată în prima jumătate
a anului viitor. 

S-a plătit un avans de
1.000 de euro pentru noua casă a
familiei cu 7 copii din Tătăreşti,
distrusă de flăcări. 

„La fix 2 săptămâni de la
incendiul care le-a mistuit casa, am
plătit avans 1000 Euro pentru o
nouă casă familiei cu 7 copii
minori!

Vă mulţumim din suflet
tuturor celor care aţi crezut în şansa
acestor copii! Vă mulţumim
tuturor celor care aţi donat!
Mulţumim tuturor care aţi ajutat cu
haine, bunuri, bani, distribuirea
postărilor! Vă mulţumim pentru
gânduri și rugăciuni!

Pe feţele membrilor
familiei Kajtar, azi au fost zâmbete!
Zâmbete de recunoștință!

În zece zile sperăm să
finalizăm cumpărarea casei iar în 2-
3 săptămâni, amenajarea şi
mobilarea ei. Nu dispunem,
deocamdată, de toate resursele, dar
e #casaoamenilorbuni, iar în aceste
2 săptămâni am înţeles că există
mulţi oameni buni. În ei ne e
speranţa!” este mesajul Marcelei
Papici pe Facebook.

Conturile pentru donații pentru
#casaoamenilorbuni sunt:

Banca Transilvania
Titular Papici Marcela – Pr.
Libotean Florin

Cont LEI 
RO24BTRLRONCRT01462275

01
Cont EURO
RO71BTRLEURCRT01462275
01
Cont LIRE
RO29BTRLGBPCRT01462275
01
Cont DOLARI
RO75BTRLUSDCRT01462275
01.

Asociația Județeană a
Crescătorilor de Păsări și
Animale Mici, din județul
Satu Mare, a organizat, la
acest sfârșit de săptămână, o
expoziție zonală de păsări și
animale mici de rasă ajunsă la
ediția cu numărul 28. Sute de
exemplare din diferite rase de
găini, porumbei și iepuri au
putut fi admirate în acest
weekend în cadrul expoziției.

“Anul acesta am în-
cercat să reînnoim o tradiție
a păsărilor exotice. Speciile
de porumbei și de găini ex-
puse la Satu Mare sunt specii
foarte vaste, iar la iepuri sunt
rasele clasice”, a declarat At-

tila Tarcsa, președintele
Asociației Județene a Crescă-
torilor de Păsări și Animale
Mici.

Au fost în jur de 550
de animale aduse din Satu
Mare, Marghita,  Carei și
Valea lui Mihai. Ca în fiecare
an, crescătorii și-au adus ani-
malele pe care le-au crescut
în anul respectiv. Noutatea
din acest an sunt păsările
exotice mici. 

Duminică, 17 fe-
bruarie, a avut loc târgul de
animale. Expoziția zonală de
păsări și animale mici de rasă
s-a desfășurat în incinta
ștrandului la “Ciupercă”.

O parcare oltenească

CRISTIAN STAN

Cei șapte copii din Tătărești vor avea
din nou un acoperiș deasupra capului

Expoziție zonală de păsări și animale mici
de rasă

INVESTIȚIE. Sursa de finanțare este de la Bugetul de Stat și a
fost prevăzută în proiectul de buget al acestui an
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