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România a exportat anul trecut
cereale în valoare de peste 
1 miliard de euro în țările UE

România a exportat anul
trecut cereale în sumă de 1,018 mil-
iarde euro în ţările Uniunii Eu-
ropene, conform datelor
centralizate de Institutul Naţional
de Statistică.

Peste jumătate din aceste
exporturi (577,9 milioane euro) au
avut ca destinaţie Spania, Italia şi
Germania. Astfel, în Spania au fost
exportate în 2018 cereale în sumă de
255,3 milioane euro, în Italia de
202,2 milioane euro şi în Germania
de 120,4 milioane euro.
Totodată, pe parcursul anului tre-
cut, România a exportat în statele
comunitare produse ale industriei
morăritului, malţ şi amidon în sumă
de 10,9 milioane euro, principalele

ţări de destinaţie fiind Bulgaria (2,6
milioane euro) şi Austria (1,9 mil-
ioane euro).

Pe de altă parte, impor-
turile de cereale au totalizat 293,4
milioane euro, iar cele de produse
ale industriei morăritului, malţ şi
amidon 99,5 milioane euro.

Miting de amploare 
la Satu Mare
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 22 martie 2019
ziua 81 a anului

Soarele răsare la 6 și 28 minute,
apune la 18 și 43 minute.

1895 - Auguste și Louis Lu-
mière au făcut, la Paris, prima
demonstrație a cinematogra-
fului, utilizând un film din
celuloid.

Singura cale de a descoperi
limitele posibilului este de a le
depăşi până la imposibil. 

(Arthur c. clarke)

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. Cuvios mucenic
Vasile, preotul din Ancira; Sf.
Drosida, fiica împăratului Tra-
ian.
Greco- catolic - Sf. Vasile,
preot, martir. 
Romano - catolic - Sf. Octa-
vian, martir.
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Ziua Mondială a
Poeziei a împlinit ieri 20 de
ani. Ideea sărbătoririi acestei
zile, pe data de 21 martie,  s-
a născut  “ ...în urma unei de-
cizii UNESCO, emisă la cea
de-a 30-a sesiune, care a avut
loc la Paris în perioada oc-
tombrie-noiembrie 1999 ”.
Catedrala poeziei mondiale
multiculturală este garnisită
cu cele mai reușite creații, în
care sunt surprinse trăirile
cele mai intime și complexe

ale măreției interioare a
fiinţei umane. Poezia este un
fel de „antidot” împotriva
răutăţilor omeneşti cuprinse
de tentaţiile lumii materiale.
Semințele miraculoase ale
poeziei reușesc să fertilizeze
stările psihologice aride, tem-
porare, ale trăirilor umane
lipsite de iubire. Ele au pute-
rea de a regenera personalita-
tea umană destabilizată de
încercările nefaste ale vieții
terestre. În această Catedrală
a Poeziei Mondiale poate
intra, fără sfială, orice om,
care dorește să bea din „apa
vie” a creației poeților de pre-
tutindeni.

Se spune despre
adevărații poeți că ei sunt
mesagerii lumii divine. Ei vin
arareori printre noi din
Lumea Neplânsului, care nu
a cunoscut niciodată durerile
fizice și sufletești ale
pământenilor. Nu o dată am
întâlnit semeni de-ai noștri
care ne-au destăinuit faptul
că, în momentele lecturării
unei cărţi de poezie, fiinţa lor
a fost cuprinsă de o liniște
plină de un farmec irezistibil.

Poeziile parcă sunt niște
ființe nevăzute translucide,
care ne călăuzesc pașii  prin
diversitatea lumilor imprevi-
zibile în care trăiesc stările
vieții umane specifice: iubi-
rii, dorului, durerii, geloziei,
contemplării, fericirii,
disperării, invidiei, regrete-
lor, declarațiilor de dragoste,
protestelor, judecăților
...Uneori cuvintele sunt prea
sărace pentru a putea sur-
prinde prin intermediul: me-
taforelor, comparaţiilor,
epitetelor, personificării...
portretul inefabil al Poeziei.
Ea trăiește peste tot în spațiul
terestru, dar și în trăirile in-
terioare de mare finețe ale
oamenilor. Starea de dragoste
în care ne regăsim trăirile pri-
mei iubiri nevinovate o
putem regăsi  şi în versurile:
„ A noastre inimi îşi jurau/
Credință pe toți vecii,/ Când
pe cărări se scuturau/ De
floare liliecii./ Putut-au oare-
atâta dor/ În noapte să se
stingă,/ Când valurile de
izvor/ N-au încetat să
plângă.”(Când amintirile -
Mihai Eminescu). Starea

profundă de contemplare o
putem identifica şi în versu-
rile: „ La steaua care-a
răsărit/ E-o cale-atât de
lungă,/ Că mii de ani i-au
trebuit/ Luminii să ne-
ajungă.” (La steaua – Mihai
Eminescu).

Stările înțelegerii
poeziei sunt legate și de vâr-
sta cititorilor. La o anumită
vârstă fragedă este mai greu
să înțeleagă tinerii, fără
experiența unor trăiri ale
vieții, anumite poezii con-
temporane, dar ei se vor
regăsi cu siguranță în poeziile
clasice de dragoste. 

Indiscutabil, trăirile
umane au fost surprinse de-a
lungul veacurilor în creațiile
poeților autentici, iar Ziua
Mondială a Poeziei are meni-
rea de a menține mereu trează
flacăra divină, care
sălășluiește în „ globul cel de
tină”. Dintre atâtea şi-atâtea
definiţii ale poeziei, m-am
oprit la definiţia celebră scrisă
de poetul nostru naţional
Mihai Eminescu:” Poezia –
trandafirul ce creşte în potir
de aur, sufletul frumos “.

DUMItRU
ţIMERMAn

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

IncURsIUnE 
în cOtIDIAn
Președintele UZPR și
ziariștii sătmăreni
La restaurantul AURORA din
Satu Mare a avut loc marți, 19
martie, o întâlnire istorică la care
au participat ziariști sătmăreni și
Doru Dinu Glăvan –
preşedintele  Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România. Vă
invităm să aflați mai multe de-
spre breasla ziariștilor
profesioniști, în această seară, de
la ora 20.45, urmărind emisi-

unea INCURSIUNE ÎN CO-
TIDIAN, difuzată la NORD
VEST TV Satu Mare. Realiza-
tor: Dumitru Țimerman. 

DUMInIcĂ
VIAțA LA țARĂ
Ofensiva în vederea accizării
reale a pălincii tradiționale
Reprezentanții Federației
Producătorilor de Pălincă din
Nord-Vestul României
militează pentru accizarea în
mod diferențiat a pălincii
tradiționale. Despre acest
subiect ne vor furniza
informații: CORNEL
MUREȘAN - vicepreședinte al
Federației și cazangiii: GHE-
ORGHE BURA și PETRE
DOROȘ, în emisiunea VIAȚA
LA ȚARĂ, difuzată la NORD
VEST TV, duminică, 24 mar-
tie, de la ora 13.00. Realizator:
Dumitru Țimerman.

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

“Poezia – trandafirul ce creşte în potir de aur,
sufletul frumos”
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DESTInAţII DE wEEkEnD

O zi în Sighetu Marmaţiei. Ce poţi vedea
în superbul oraş maramureşean

Situat la 105 kilometri
distanţă de Satu Mare
(distanţă ce poate fi

parcursă cu maşina în 1h şi 45
de minute), Sighetu Marmaţiei
este unul dintre punctele cheie
ale Maramureşului, fiind locul
de plecare către o mulțime de
obiective turistice din judeţ. De
aici ajungi foarte ușor la
mocănița de pe Valea Vaserului,
la Lacul Albastru de la Baia
Sprie sau la Cimitirul Vesel de la
Săpânţa. Sunt câteva dintre
obiectivele pe care turiştii le
bifează de fiecare dată când
ajung în Maramureş.

Oraşul în sine este şi el
gazda unui număr mare de obiec-
tive turistice de interes naţional şi
chiar de interes internaţional. O
zi în Sighetu Marmaţiei poate să
însemne un câştig cultural şi
câteva momente de relaxare.
Oraşul cu o istorie de peste 700
de ani pune la dispoziţia turiştilor
o mulţime de muzee, monu-
mente, parcuri şi lăcaşuri de cult,
precum şi diverse evenimente
foarte interesante.

Ce ai de văzut în
Sighetu Marmaţiei?

În ciuda faptului că
numărul locuitorilor este de
37000, numărul muzeelor din
oraş este unul foarte mare:

Muzeul Victimelor Co-
munismului şi al Rezistenţei. Este
un muzeu amenajat într-o fostă
închisoare politică de către Ro-
mulus Rusan şi Ana Blandiana.
Conform creatorilor, muzeul este
o formă de resuscitare a memoriei
colective şi permite vizitarea unor
celule în care au stat personalităţi
politice de renume: Iuliu Maniu
sau doi dintre membrii familiei
I.C. Bratianu.

Muzeul Satului
Maramureşean. Este adevarat că
este la o scară mai mică decât
Muzeul Satului din Bucureşti,
însă este situat într-un cadru de
poveste şi prezintă case specifice
zonei. Acest muzeu îţi poate oferi
momente excelente de relaxare şi
de cunoştere a culturii
maramureşene. Aici vei găsi inclu-
siv o biserică din lemn care
datează din secolul al XVI-lea.

Muzeul Maramureşean
de Istorie şi Etnografie. Este unul
dintre cele mai importante muzee

ale României, în conditiile în care
a fost înfiinţat în 1860. Acesta
este şi primul muzeu al Sighetu-
lui.

În rândul muzeelor mai
putem aminti de Casa Ioan Miha-
lyi de Apşa, Casa memorială a
prozatorului Alexandru Ivasiuc
sau Muzeul Culturii şi Civilizaţiei
Evreieşti din Maramureş.

Institutii culturale. Pe
lângă muzee, Sighetu Marmaţiei
ofera şi o serie de alte institutii
culturale, toate cu o istorie foarte
bogată şi foarte interesantă. Am-
intim de Palatul Cultural Astra
care a fost construit în 1913, de
Curtea Veche care datează din
secolul al 18-lea, de clădirea fostei
Şcoli Reformate, ce are o istorie
de peste 200 de ani şi de Cazarma
Veche.

Diverse monumente şi
statui. Istoria si-a spus cuvântul în
ceea ce priveşte Sighetu
Marmaţiei. De-a lungul timpului,
prin acest oraş au trecut oameni
importanţi ai României şi s-au
desfăşurat evenimente de o
importanţă foarte mare. Toate au
lăsat în urmă câte o poveste sau
câte un monument. În ceea ce
priveşte monumentele, merită
văzut Cortegiul Sacrificaţilor,
Monumentul Ostaşului Român,
sculptat de D. Popoviti sau
Obeliscul Eroilor Maramureşeni.

Lăcaşuri de cult. Oraşul
maramureşean nu duce lipsă nici
de lăcaşuri de cult. Se remarcă
Mănăstirea Piariștilor Sf. Carol
Borromeo care datează din 1040,
Biserica Ortodoxă din Lemn, în
stil maramureşean şi Biserica
Reformată, construită încă din
secolul XIV. Tot în Sighet poate
să fie găsită şi o sinagogă. În
funcţie de perioada anului în care
ajungi, Sighetu Marmaţiei este
gazda unor evenimente cât se
poate de interesante.

Spre exemplu, în fiecare
an, pe 27 decembrie, are loc Fes-
tivalul Obiceiurilor Laice de
Iarnă, care îşi propune să con-
tureze cât mai bine creaţia
populară.

Un alt festival intere-
sant, apreciat de foarte mulţi oa-
meni care îşi fac drum prin
septembrie în Sighet este Festi-

valul Medieval Aeternus
Maramorosiensis. Acesta atrage o
mulţime de oameni din întreaga
lume şi generează o experiență
care merita trăită din plin.

Sighetu Marmaţiei nu
este un oraş în care să îţi petreci o
vacanţă întreagă, însă o zi aici
poate să fie un ingredient impor-
tant pentru bogăţia ta culturală.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 28.03. 2019 între
orele 10:30 - 13:30  la Cabinet
Dr. Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR 

ORTOPEDIE-TRAUMA-
TOLOGIE, 

doctor in medicina, competenta
in chirurgie artroscopica,  mem-
bru fondator al US Alumni In-
ternational Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999;  0732116826;
0722588041
_____________________
În data de 22.03.2019 la ora
9:30  la Cabinet Dr. Coica, va
consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837

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

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

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

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

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

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

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIE

Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
_____________________
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
_____________________
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INEDIT

“Adriana Iliescu” de Satu Mare
8O femeie de 61 de ani din Socond se pregătește să nască al cincisprezecelea copil al
său la maternitatea Spitalului Județean

Ofemeie în vârstă de 61
de ani din județul Satu
Mare se pregătește să

devină o adevărată ”Adriana
Iliescu” a Sătmarului. Ea este
supravegheată atent de medici,
astfel încât femeia să poată
aduce pe lume în pace al
cinsiprezecelea său copil. 

Viitoarea mămică,
sănătoasă

Viitoarea mămică de 61
de ani, din Socond, a aflat de
curând că este însărcinată cu cel
de-al cincisprezecelea copil al
său.  Femeia se află în stare bună
de sănătate și se află sub
supravegherea atentă a cadrelor
medicale de la Spitalul Județean
de urgență Satu Mare. Dacă se
ține cont de vârsta viitoarei
mămici, medicii sunt foarte
atenți la evoluția sarcinii femeii. 

Viitoarea ”Adriana
Iliescu” de Satu Mare mai are
acasă încă 14 copii, dintre care
trei perechi de gemeni. 

Cea mai vârstnică
mămică din 
Satu Mare

Dacă va duce la bun

sfârșit sarcina și dacă va
naște, femeia din Socond, la
cei 61 de ani ai săi, va deveni,
cel mai probabil, cea mai
vârstnică mămică din Satu
Mare.

În schimb, cea mai
tânără mămică din județ ar

putea fi o copilă de numai 12
ani, care a aflat în luna august
că este însărcinată și mai are
doar două luni până ce va
naște. Și această mămică este
ținută sub atentă
supraveghere de medicii de la
Spitalul Județean, însă din

cauza vârstei sale foarte
fragede. 

În România, Adriana
Iliescu a fost considerată cea
mai în vârstă femeie care a
născut, când în 2005, la 66 de
ani, a adus-o pe lume pe
Eliza.

RECORD. Femeia din Socond, la cei 61 de ani ai săi, ar putea deveni cea mai vârstnică mămică
din județ

FLORIN DuRA

Vernisajul celei de-a
XXXIII-a ediții a expoziţiei
anuale de arte vizuale
contemporane Art Bunavestire
va avea loc luni, 25 martie 2019,
începând cu ora 17:00, la
Galeriile de artă „Dr. Mihai Pop”
ale Muzeului din Negrești-Oaș. 

Evenimentul este
organizat de Muzeul Țării
Oașului și Asociaţia artistică Art
Bunavestire, fiind susţinut de
Primăria şi Consiliul Local
Negreşti-Oaş.

Odată cu sosirea
primăverii, Negreștiul se îmbracă
în straie alese, celebrând
sărbătoarea artelor plastice - Art
Bunavestire. Ediția cu numărul
XXXIII este una specială, în care
organizatorii au ales să prezinte
lucrări realizate în ultimii ani de
artiștii din Asociația Art
Bunavestire, grup alcătuit din
Susana Ardelean,  Adrian Vasile
Chira, Laura Teodora Ghinea,
Dorel Petrehuş, Corneliu Pop,
Oana Valentina Pop, Ioan Pop
Prilog, Ioan Pop Vereta și Mircea
Vaida. Echipa curatorială este
formată din Oana Valentina Pop,
Dorel Petrehuș și Ioan Pop
Prilog, iar cronica plastică este

semnată de Kovacs Bertalan.
Și în acest an, talentații

artiști negreșteni, artiștii
Asociației  Art Bunavestire, vin
să ne vestească primăvara prin
cultură și ne invită să admirăm
spectacolul de formă și culoare
găzduit pe  simezele muzeului
negreştean.

Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale, cu spri-
jinul Consiliului Judeţean Satu
Mare, în parteneriat cu Inspec-
toratul Şcolar Județean Satu
Mare, Asociaţia Scriitorilor de
Nord-Vest Satu Mare, Cenaclul
Cronograf și Colegiul Național
„Ioan Slavici”, organizează în
data de 22 martie 2019, ora

14:00, în Sala Festivă a Colegiu-
lui Național „Ioan Slavici” cea
de-a VII- a ediţie a Galei de Pre-
miere a Concursului de reportaje
,,Iosif Ţiproc’’.

Concursul îşi propune
să descopere şi să promoveze noi
valori provenite din rândurile
elevilor de gimnaziu, clasele VII-
VIII, a elevilor de liceu şi
studenţilor sătmăreni.

Expoziția de arte vizuale
contemporane Art Bunavestire, la
a XXXIII-a ediție la Negrești-Oaș

Concurs de reportaje ”Iosif
Țiproc”,  ediţia a VII - a

Competiție
interpenitenciară
de fotbal - Cupa
Sătmarului ediția
a III -a 2019

Penitenciarul Satu
Mare a fost în 20 martie
2019, gazda Cupei
Sătmarului ediția a III- a, o
competiție de fotbal destinată
persoanelor private de
libertate. Întrecerea a avut loc
în sala de sport Ecaterina
Both din Satu Mare, cu
participarea unităților din
regiunea NV - Oradea,
Gherla, Baia Mare, Bistrița și
Satu Mare. Finala s-a disputat
între jucătorii Penitenciarului
Satu Mare, antrenați de
monitorul sportiv agent șef
principal Ciprian Rebegea și
echipa Penitenciarului
Gherla, oaspeții clasându-se
pe prima poziție. Locul 3 a
fost ocupat de Penitenciarul
Baia Mare, iar locurile 4 și 5
au revenit Penitenciarelor
Oradea, respectiv Bistrița. 

Întreaga competiție
s-a desfășurat într-o
atmosferă de fair play, fapt
remarcat și de către cei doi
arbitri Tăbăcaru Sergiu și
Simon Elek. Premiile
câștigătorilor au constat in
cupe, diplome și medalii.
Golgheterul turneului a fost
desemnat un jucător
aparținând unității
sătmărene, care a reușit să
marcheze nu mai puțin de 5
goluri.

Festivitatea de
deschidere, precum și cea de
premiere a fost oficiată de
directorul Direcției Județene
de Tineret și Sport Satu
Mare, domnul Adrian
Ardelean, și de către
directorul Penitenciarului
Satu Mare, comisar șef de
penitenciare Romeo Poiană.
Organizarea evenimentului a
fost posibilă cu sprijinul
oferit de Direcția Județeană
de Tineret și Sport Satu
Mare, Asociația Județeană de
Fotbal și Liceul cu Program
Sportiv Satu Mare.
Activitatea a avut ca scop
dezvoltarea spiritului
competitiv și a abilităților
sociale care să-i sprijine în
reintegrarea în comunitate
după liberare. 

Spectacole la Carei
Marți, 2 aprilie 2019,

de la ora 19:00, va avea loc la
Teatrul Municipal din Carei
spectacolul folcloric „Vág ják
az erdei utat..." al Ansamblului
de Dansuri „Trei Scaune" din
Sfântu Gheorghe. Prețul
biletului este de 20 lei pentru
adulți, respectiv 15 lei pentru
elevi și pensionari și se pot
achiziționa de la biroul
Centrului Cultural Carei. 

Sâmbătă, 13 aprilie
2019, ora 19.00, la Teatrul
Municipal din Carei va avea
loc spectacolul ,,Pietre în
buzunar " de Marie Jones.
Biletele se pot achiziționa de
la biroul Centrului Cultural
Carei, prețul fiind de 70 lei.
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PROTEST

Miting de amploare la Satu Mare
8A fost cea mai mare acțiune sindicală din ultimii ani organizată în Sătmar, având
circa 500 de participanți

Cea mai de amploare
acțiune sindicală din
ultimii cel puțin 9 ani s-

a desfășurat ieri la Satu Mare.
Este vorba despre Marșul
Vestelor Albastre, organizat de
Cartel Alfa Satu Mare pe fondul
grevei de la Electrolux, la care au
participat circa 500 de
persoane, majoritatea din Satu
Mare, dar și din țară. 

Participanți din
toată țara, mai
puțin de la alte
sindicate din 
Satu Mare

La această manifestare a
fost prezent și președintele Cartel
Alfa, Bogdan Iuliu Hossu, dar și
lideri de sindicat și sindicaliști
din aproape toată țara, cei mai
mulți fiind din județele
învecinate (Maramureș, Sălaj).
Din păcate, în afară de unele
sindicate afiliate Cartel Alfa,
din Satu Mare la această
acțiune de protest nu au mai
participat, în semn de
solidaritate, decât Sindicatul
Unio. 

Așa cum s-a și anunțat,
acțiunea de protest a debutat în
parcarea din fața Fabricii de la
Electrolux, ai cărei muncitori s-
au aflat ieri în cea de a 15-a zi
de grevă. De aici, participanții
la marș s-au încolonat până la
poarta de intrare în fabrică,

unde au scandat lozinci
împotriva conducerii fabricii. 

De aici, manifestanții
s-au îndreptat spre Piața 25
Octombrie urmând traseul
Calea Traian - Bulevardul I.C.
Brătianu - Piața Libertății -
Pasajul Coposu. De-a lungul
acestui marș, manifestanții au
scandat împotriva conducerii
fabricii Electrolux și și-au
manifestat în mai multe
rânduri hotărârea de a nu ceda. 

De asemenea, i-au
chemat pe sătmărenii întâlniți pe
stradă sau care se aflau la geamuri
ori balcoane să li se alăture. 

Marșul de protest,
organizat
ireproșabil

Marșul de protest s-a
desfășurat ireproșabil, fără niciun
eveniment negativ, lucru ce i-a
determinat pe liderii de sindicat,
atât cei din Satu Mare, cât și pe
oaspeți, să declare, după ce au ajuns
în Piața 25 Octombrie, că sunt
mândri  de  acești   oameni. După
ce s-a ajuns pe platoul din Centrul
Nou, secretarul Cartel Alfa Satu
Mare, Vasile Dârle, a dat citire
petiției pe care, ulterior, a înmânat-

o prefectului Darius Filip. În
perioada cât sindicaliștii sătmăreni
se aflau în biroul prefectului,
manifestanților li s-au adresat,
rând pe rând, liderii de sindicat
veniți din țară care le-au cerut
greviștilor de la Electrolux să nu
cedeze. 

Marșul Vestelor Albastre
de la Satu Mare a fost una dintre
cele mai mari acțiuni sindicale
private nu numai din Satu Mare, ci
din  întreaga țară din ultimii ani.
Organizatorii merită felicitări
pentru felul în care au organizat și
au dus la bun sfârșit, fără incidente,
această manifestare. 

FloRIn DuRA

MITING. Circa 500 de persoane au participat la ceea ce a fost cea mai mare acțiune sindicală din
mediul privat din Satu Mare și din țară

Orice persoană care de-
ţine sau intenţionează să achizi-
ţioneze un vehicul poate verifica
istoricul acestuia (condiţia fiind
ca mașina să fi trecut cel puţin o
dată pe la RAR), prin accesarea
site-ului oficial al Registrului
Auto Român www.rarom.ro.
Aplicația a fost lansată ieri. 

Datele se obţin dacă so-
licitantul introduce în aplicaţia
„ISTORIC VEHICUL” adresa
de email și numărul de identifi-
care al vehiculului în cauză (seria
de caroserie/șasiu). Aplicaţia va
genera un cod de acces, îl va ex-
pedia pe adresa de email intro-
dusă și, după validarea lui, va
furniza către aceeași adresă de
email informaţiile pe care le-am
considerat utile pentru deţinăto-
rul sau viitorul deţinător al unui
vehicul.

Datele generate sunt:
activităţile derulate la RAR și
numărul de kilometri înregis-
traţi în bordul mașinii (kilo-
metri regăsiţi în baza de date a
RAR sau a staţiilor ITP autori-
zate), existenţa/valabilitatea căr-

ţii de identitate a vehiculului, câ-
teva date tehnice și de identifi-
care, gradul de poluare,
valabilitatea ITP.

Atenţie! Datele oferite
reflectă configuraţia vehiculului
și statutul acestuia și sunt vala-
bile la data interogării acestora
în sistemul nostru informatic.
Aceste date nu sunt destinate co-
mercializării, iar folosirea aplica-
ţiei se supune unor termene și
condiţii, care sunt detaliate în
momentul accesării aplicaţiei
„ISTORIC VEHICUL”.

Dacă aplicaţia se acce-
sează în mod abuziv, solicitantu-
lui îi va fi restricţionat accesul în
consecinţă. Aplicaţia poate fi ac-
cesată și de pe smartphone.

Aplicaţia reprezintă po-
litica RAR de a sprijini cumpără-
torul unui vehicul și de a-l
informa, pentru ca acesta să facă
o achiziţie în cunoștinţă de
cauză. Principalele beneficii pe
care RAR le-a identificat se re-
feră la posibilitatea verificării în
timp real a corectitudinii datelor
cuprinse în documentele însoţi-
toare ale vehiculului, a valabilită-

ţii ITP și a succesiunii înregistră-
rilor valorilor odometrului, care
ar trebui să fie sub forma unei
creșteri continue. Orice punct de
inflexiune ridică un semn de în-
trebare cu privire la posibila frau-
dare a kilometrajului real al unui
autovehicul.

”În viitor, avem în ve-
dere extinderea domeniului in-
formaţiilor pe care le oferim, prin
includerea și a unor date referi-
toare la eventuale daune și/sau

reparaţii care interesează struc-
tura de rezistenţă a unui vehicul.
Întrucât acestea sunt informaţii
care nu ne aparţin, este posibil ca
furnizarea lor să comporte anu-
mite costuri. Deocamdată să re-
ţinem că, prin lansarea aplicaţiei
gratuite „ISTORIC VEHI-
CUL”, RAR se poziţionează con-
secvent alături de cetăţenii de
bună credinţă îndreptăţiţi să be-
neficieze de servicii moderne și
utile”, spun cei de la RAR.

RAR a lansat aplicația ”Istoric Vehicul”
8Puteţi afla în timp real informaţii esenţiale despre un vehicul  înregistrat în baza de date a instituției

Siguranța
cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor
sătmăreni

Polițiștii rutieri din
cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
desfășurat la data de 20 martie
a.c., activități de combatere și
prevenire a accidentelor
rutiere, desfășurate pe
principalele artere rutiere din
județ, ocazie cu care au aplicat
peste 170 sancțiuni
contravenționale, în valoare
de aproximativ 31.600 de lei. 

Astfel, la data de 20
martie a.c., polițiștii rutieri
din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
desfășurat acțiuni pentru
prevenirea și combaterea
accidentelor rutiere, ocazie cu
care s-au aplicat peste 170 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de aproximativ 31.600
de lei. De asemenea, polițiștii
rutieri au aplicat măsura
complementară de suspendare
a dreptului de a conduce în
cazul a 10 conducători auto.

Infracțiune 
rutieră constatată 
în flagrant

Polițiștii Secției
Poliție Rurală Gherța Mică au
depistat, la data de 20 martie
a.c., în comuna Gherța Mică,
un bărbat, de 27 de ani, din
aceeași localitate, care se afla
la volanul unui autoturism
având dreptul de a conduce
suspendat. În cauză s-a
întocmit dosar penal.

Bărbat reținut
pentru
contrabandă

Peste 130.000 de fire
țigarete de țigări de
proveniență ucraineană au
fost ridicate în vederea
confiscării în data de 20
martie a.c., de polițiștii Secției
Poliție Rurală Satu Mare. La
data de 20 martie a.c.,
polițiștii Secției Poliție Rurală
Satu Mare au oprit pe raza
localității Halmeu un
autoturism condus de un
bărbat, de 33 de ani, cetățean
ucrainean.

În urma controlului
efectuat asupra
autoturismului, polițiștii au
descoperit în habitaclul
autovehiculului, în locuri
special amenajate, 133.360 de
fire de țigarete de
proveniență ucraineană.
Țigările și autoturismul au
fost ridicate de polițiști în
vederea confiscării, iar în
cauză a fost întocmit dosar
penal pentru săvârșirea
infracțiunii asimilate
contrabandei, în cadrul
căruia polițiștii au dispus
reținerea șoferului pentru 24
de ore. 
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Coborârea lui Dumnezeu la/în noi prin
Sfânta Liturghie
Dumnezeu, spun

Sfinţii Părinţi, S-a
făcut om pentru ca

omul să poată deveni dum-
nezeu; ceea ce era a rămas şi
ceea ce nu era a luat (firea
umană, cu toate afectele ei,
în afară de păcat); a coborât
la noi pentru ca noi să putem
urca la El. Fiul lui Dumnezeu
Se naşte din veci din Tatăl
fără de mamă şi ia trup ome-
nesc, în timp, din mamă –
Fecioara Maria – fără tată
pământesc. El a trăit pe
pământ, între oameni, ca om,
dar nu S-a despărţit de cer,
de Tatăl şi Duhul Sfânt. S-a
înălţat la cer, ca Dumnezeu,
luând cu Sine firea umană
transfigurată prin Învierea
din morţi. Prin înălţarea Sa
ne-a arătat că şi noi ne putem
întoarce acasă – în Împărăţia
Cerurilor – în urma unei
vieţi virtuoase. Pământul
semnifică vremelnicia, iar
Cerul reprezintă veşnicia şi
statornicia. 

Mă întreb: Cum m-ar
fi înţeles atât de bine Dum-
nezeu, dacă nu S-ar fi coborât
la mine în haina smereniei, în-
trupându-Se din Fecioara
Maria? Iisus, “prin ceea ce a
pătimit, fiind el Însuşi ispitit,
poate şi celor ce se ispitesc să
le ajute” (evrei II; 18). Cum
mi-ar fi uşurat Maica Domnu-
lui suferinţele, dacă nu ar fi
fost străpunsă ea însăşi de
durere în momentele în care
Fiul ei murea pe cruce? Iisus a
acceptat crucea pentru a read-
uce împăcarea Cerului cu
pământul, pentru a reaşeza
pacea între om şi Dumnezeu.
această pace a fost ştirbită de
om în eden prin păcatul
neascultării săvârşit de adam
şi eva. acum, acest păcat este
curăţit prin Botezul instituit
de Hristos. Prin Jertfa Sa de
pe altarul Crucii, Hristos a

“câştigat” – în mod nevăzut,
“cu însuşi sângele Său”
(Faptele ap. XX; 28) – Biser-
ica. această instituţie divino-
umană, Biserica, a fost
întemeiată – în mod văzut – la
cincizeci de zile după învierea
Domnului prin pogorârea
Duhului Sfânt asupra aposto-
lilor şi formarea primei
comunităţi creştine la
Ierusalim (vezi Faptele ap.
cap. II). Hristos S-a jertfit în
chip sângeros o dată pentru
totdeauna, pentru toţi oa-
menii dintotdeauna şi de pre-
tutindeni. Însă, el Se jertfeşte
în chip nesângeros la fiecare
Sfântă Liturghie. 

Prin Sfânta Liturghie
Dumnezeu coboară din nou la
noi. Îl vedem făcându-Se om,
crescând, făcând minuni,
învăţând mulţimile,
propovăduind evanghelia,
flămânzind, lăcrimând; Îl
vedem pe Iisus murind,
sfărâmând legăturile iadului,
redeschizând Raiul, înviind ca
un Dumnezeu, înălţându-Se
la cer, trimiţându-L pe Duhul
Sfânt şi asigurându-ne că va fi
mereu cu noi, până la sfârşitul
veacurilor (Matei XXvIII;
20) şi că va reveni la Judecata
de apoi (Matei XXv; 31-33).
Sfânta Liturghie nu este sim-
bol, ci realitate, trăire
autentică. Prin intermediul ei,
Hristos ni Se dăruieşte cu
trupul Său şi cu Sângele Său.
ne răsună mereu în minte cu-
vintele Sale rostite la Cina cea
de taină: “Luaţi, mâncaţi,
acesta este trupul Meu… Beţi
dintru acesta toţi, că acesta
este Sângele Meu, al Legii
celei noi, care pentru mulţi se
varsă spre iertarea păcatelor”
(Matei XXvI; 26-28). De
asemenea, el adaugă: “aceasta
să faceţi spre pomenirea
Mea… Căci de câte ori veţi
mânca această pâine şi veţi bea
acest pahar, moartea Domnu-

lui vestiţi până când va veni”
(I Corinteni XI; 24-26).
Darurile de pâine şi vin aduse
de credincioşi se preschimbă
în trupul şi Sângele Domnu-
lui prin pogorârea Duhului
Sfânt, în urma rugăciunilor
rostite de preot, chiar dacă îşi
păstrează forma iniţială de
pâine şi vin. Iată cum lucrează
împreună Dumnezeu şi
credincioşii în cadrul Sfintei
Liturghii! Darul adus de
credincioşi este sfinţit de
Dumnezeu şi se reîntoarce la
aceştia prin Însuşi Fiul Său,
Care pătrunde în fiinţa lor
prin Sfânta Împărtăşanie. 

Sfânta Liturghie
înseamnă mulţumire adusă lui
Dumnezeu pentru toate bine-
facerile dobândite, este slujba
slujbelor, rugăciunea
rugăciunilor, coroana sau
perla cultului divin public,
care ne urcă în cer chiar dacă
suntem încă în trup. ea ni-L
oferă pe Fiul lui Dumnezeu,
Care ne adresează următoarele
îndemnuri: să ne iubim unii
pe alţii, fiindcă suntem fraţi
întreolaltă, mădulare ale Bis-
ericii (doar iubindu-ne între
noi ca fraţi putem afirma că-L
iubim pe Dumnezeu ca tată);
să trăim în pace, deoarece
numai militând pentru pace şi
iertare ne putem considera fii
ai Celui Preaînalt (Matei v;
9); să fim milostivi, făptuind
binele, fiindcă vom fi judecaţi
în virtutea faptelor săvârşite;
să ne exercităm responsabil
liberul arbitru pentru că
acesta este cel care înclină
balanţa spre bine sau spre rău;
să-L mărturisim pe Dum-
nezeu prin pilda propriei vieţi.
Domnul ne arată că trebuie să
existe o Liturghie după
Liturghie, adică o transpunere
a mesajului din biserică în
afara zidurilor ei. Modul în
care trăieşti te defineşte sau nu
ca imitator al lui Hristos. 

Sfânta Liturghie este
punctul în care omul şi Dum-
nezeu se intersectează în simfo-
nia iubirii şi a păcii. Îngerii
slujesc acum cu noi, con-
ducându-ne spre simţirea la
cote maxime a întâlnirii, a co-
muniunii cu Dumnezeu şi cu
semenii. Sfânta Liturghie este
scara pe care omul urcă spre/la
Dumnezeu, unindu-se cu el.
De aceea, se impune o partici-
pare activă, cu toată fiinţa, la
fiecare Liturghie. nu există
mântuire în afara împărtăşirii

cu Hristos. În urmă cu două mii
de ani Fiul lui Dumnezeu S-a
întrupat, fiind Dumnezeu
adevărat şi Om adevărat în
aceeaşi persoană. acum Dum-
nezeu şi omul se unesc prin
Sfânta Liturghie în aceeaşi
Biserică, trupul mistic al lui
Hristos. Scopul este unul sin-
gur: mântuirea omului. 

Să-L lăsăm pe Dum-
nezeu să pătrundă în fiinţa
noastră şi să urcăm cu el spre/în
cer. el ne este cale, scară şi scop.

Preot dr. Cristian Boloş

Parohia greco-catolică
Bunavestire din municipiul Satu
Mare sărbătorește primul său
hram duminică, 24 martie, în-
cepând cu ora 17.00, fiind invitați
să participe toți sătmărenii, in-
diferent de confesiune.

Biserica Bunavestire se
află pe strada Clăbucet, nr. 10, în
Cartierul Carpați 1 (în
apropierea restaurantului tei). 
Programul este următorul:
Ora 17.00 - Liturghie 
Ora 18.30 - agapă
Din ruină, loc de rugăciune.
Scurt istoric al Bisericii Bunave-
stire

Pe locul în care
duminică, 24 martie, va avea loc
primul hram, cu mulți ani în
urmă, se afla o ruină, o centrală
termică abandonată. asta nu a
fost, însă, o piedică pentru Ghe-
orghe Simion, preotul vizionar,
ce și-a propus să transforme zona
dezolantă într-un loc de
rugăciune.

După ce, timp de 20 de
ani, centrala termică a fost de-
pozit pentru mizerii și refugiu
insalubru pentru oamenii străzii,
preotul Simion a construit pe
acel loc o biserică cu un nume
sugestiv. În cartierul sătmărean a

revenit, astfel, speranța!
Drumul până aici a fost

anevoios. În anul 2011, preotul
a primit clădirea în folosință, în
mod gratuit, după care a mai fost
nevoie de doi ani până să
primească avizele. au urmat,
apoi, mulți ani cu lipsuri finan-
ciare, lucru care a împiedicat
construirea rapidă a bisericii.

Lucrările continuă și
astăzi, și nu sunt ușoare, însă
țelul ce și l-a propus îi dă
speranță și încredere preotului
ce, indiferent de piedicile avute
până acum, și-a continuat dru-
mul cu demnitate.

InvItaţIe

Primul hram la parohia Bunavestire. Biserica ridicată dintr-o ruină
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Guvernul a avut, joi,
consultări cu
r e p r e z e n t a n ţ i i

COTAR, în urma protestului
transporatorilor şi a deciz
emiterea unei OUG prin care să
înlăture „pirateria” din trans-
portul de persoane în regim de
taxi.

Consultările între secre-
tarul general al Guvernului, Toni
Greblă, reprezentanţii ministeru-
lui Transporturilor şi cei ai trans-
portatorilor au avut loc în sediul
Executivului. În urma discuţiilor
s-a decis modificarea legii taxime-
triei, în scopul „înlăturării pira-
teriei din transportul de
persoane”.

„Discuţiile au vizat
măsurile necesare pentru com-
baterea pirateriei în sectorul
transportului rutier şi regle-
mentarea unor activităţi de trans-
port persoane. În cadrul
consultărilor, s-a agreat preluarea
mai multor propuneri ale pa-

tronatelor din transportul rutier
în proiectul de ordonanţă de
urgenţă pentru instituirea unor
măsuri în domeniul transportu-
lui rutier, precum şi de modifi-
care a Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere, elaborat de
către Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Ministerul Transpor-
turilor. Una din aceste propuneri
vizează eliminarea sintagmei “în
mod repetat” din legea taxime-
triei, modificare menită să con-
tribuie la înlăturarea “pirateriei”
din transportul de persoane. De
asemenea, s-a convenit trecerea
activităţii de rent a car la Autori-
tatea Rutieră Română şi asupra
prelungirii programului de trans-
port interjudeţean de persoane”,
a transmis joi Executivul, într-un
comunicat de presă remis MEDI-
AFAX.

Guvernul transmite, de
asemenea, că „discuţiile au venit
în continuarea întâlnirii avute

miercuri cu reprezentanţii
Federaţiei Operatorilor Români
de Transport (FORT), la care a
participat şi ministrul Transpor-

turilor, Răzvan Cuc, Guvernul
României reafirmând astfel de-
schiderea la dialog constructiv cu
toţi factorii implicaţi, astfel încât

legislaţia să ofere toate pârghiile
necesare combaterii pirateriei în
domeniul transportului rutier, un
transport sigur şi de calitate”.

Guvernul a decis să modifice legea taximetriei
prin care să înlăture “pirateria”, după consultările
cu transportatorii

Comisia Europeană, prima reacţie privind legalizarea canabisului în scop
medicinal în România

Comisia Europeană
susţine că, deşi canabisul este
folosit în scop medicinal în unele
state membre ale UE, sunt nece-
sare cercetări şi studii clinice su-
plimentare inclusiv care să
analizeze interacţiunea cu alte
medicamente, dar şi studii care să

observe pacienţii pentru o
perioadă mai lungă de timp.

”Cannabis sativa (can-
abisul) şi canabinoizii sunt
folosite în scop medicinal în
unele state membre ale Uniunii
Europene, conform Observa-
torului european pentru droguri

şi toxicomanie”, precizează
reprezentanţa din România a
Comisiei Europeane, într-o
postare pe Facebook.
Canabisul este cel mai consumat
drog ilicit din Europa, se mai
precizează în postare.
”În Uniunea Europeană, nicio

ţară care permite utilizarea
medicinală a preparatelor din
canabis nu recomandă fumatul ca
mod de administrare. În privinţa
eficienţei canabisului în scop me-
dicinal, un raport al Observa-
torului european pentru droguri
şi toxicomanie arată că sunt nece-

sare cercetări şi studii clinice su-
plimentare, inclusiv care să anal-
izeze dozajul şi interacţiunea cu
alte medicamente, dar şi studii
care să observe pacienţii pentru o
perioadă mai lungă de timp”, se
mai menţionează în postarea
Comisiei Europene.

Alianţa Tratatului
Nord-Atlantic ar trebui “să im-
plementeze o strategie
incluzivă, cuprinzătoare şi
consistentă, pe termen lung,
pentru a susţine securitatea la
Marea Neagră”, a afirmat, joi,
ministrul Apărării, Gabriel Leş,
la “Atlantic - Black Sea Security
Forum”.

“Rusia a ajuns la un
nou nivel al abordării sale
strategice, fiind gata să
folosească agresiunea directă
pentru a atinge anumite obiec-
tive politice şi de securitate”, a
spus ministrul.

El a vorbit, în acest
context, despre evoluţiile “agre-

sive” din zona Mării Negre, ma-
joritatea dublate de “lipsa de
transparenţă şi predictibilitate”.
Leş a menţionat “militarizarea
Crimeii”, expedierea în zonă a
“unor sisteme militare moderne
şi capabilităţi, inclusiv ofensive”.

“Toate acestea sunt lu-
cruri care ne îngrijorează în
mod real şi credem că Alianţa ar
trebui treacă dincolo de descu-
rajarea pasivă din regiune şi să
implementeze o strategie
incluzivă, cuprinzătoare şi
consistentă, pe termen lung,
pentru a susţine securitatea la
Marea Neagră”, a afirmat el.

Leş a amintit exerciţiile
militare ale Rusiei la graniţa

NATO şi astfel a vorbit despre
“o dinamică agresivă şi provoca-
toare, aproape cotidiană”.

“Obiectivele strategice
sunt evidente - să instaureze şi
să păstreze dominaţia militară şi
să nege accesul occidental în
regiune, să submineze aspiraţiile
europene şi euroatlantice ale
Georgiei, Ucrainei şi Republicii
Moldova”, a adăugat ministrul.

Într-un context atât de
complex şi plin de provocări, a
spus el, Marea Neagră a devenit
o “zonă de importanţă
strategică pentru securitatea
Alianţei”, nu doar o “problemă
regională”.

Ministrul Apărării a

vorbit despre abordarea
României privind securitatea
militară, în contextul în care
ţara noastră deţine, în prima
jumătate a anului, Preşedinţia
Consiliului UE.
Potrivit lui Leş, obiectivele
României sunt “pragmatice” şi
iau în calcul complementari-
tatea, în domeniul apărării, din-
tre UE şi NATO.

“Uniunea Europeană
trebuie să se adapteze
realităţilor cotidiene şi să
presteze mai bine în domeniul
apărării şi securităţii”, a afirmat
ministrul, care a susţinut că
“NATO rămâne esenţa apărării
europene”.

Pe de altă parte, Leş a
spus că sunt şi provocări “care
nu sunt şi nu vor fi preocuparea
NATO”. “Aici Uniunea
Europeană trebuie să se con-
solideze”, a evidenţiat ministrul
Apărării. 

Leş: NATO ar trebui să implementeze o strategie pe termen lung pentru a susţine
securitatea la Marea Neagră

Social-democraţii au
transmis joi că Eurostat a atestat
oficial că PIB-ul României l-a
depăşit pe cel al Portugaliei, ceea
ce reprezintă ”dovada clară a
creşterii bunăstării generale a ţării
şi a românilor, dincolo de cifre şi
de sentimentul legitim de mân-

drie”.
”Eurostat atestă oficial

că PIB-ul României l-a depăşit pe
cel al Portugaliei, dupa ce în urmă
cu un an l-a depăşit pe cel al Gre-
ciei! Suntem mândri de
performanţa ţării noastre şi a
românilor care au dat valoare

măsurilor PSD de stimulare a
investiţiilor şi au făcut posibil
acest rezultat excepţional”, trans-
mit social-democraţii pe pagina
de Facebook a partidului.

Potrivit PSD, aceasta
este ”dovada clară a creşterii
bunăstării generale a ţării şi a

românilor”.
”Este dovada clară a

creşterii bunăstării generale a ţării
şi a românilor, dincolo de cifre şi
de sentimentul legitim de mân-
drie. Economia noastră este azi
mai puternică şi continuă să
crească, ceea ce va aduce beneficii

românilor şi o influenţă mai mare
pentru România, inclusiv asupra
deciziilor UE! PSD va continua
aplicarea programului de gu-
vernare pentru a consolida
creşterea economiei naţionale, în
beneficiul românilor şi al întregii
ţări”, adaugă social-democraţii.

PSD: Eurostat atestă oficial că PIB-ul României l-a depăşit pe cel al Portugaliei
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Preparate deosebite, mic dejun,
sandwich-uri, burger, crispy pui,
salate,  griluri, deserturi și cele
mai gustoase paste din oras. 

Barul va încântă cu specialități de cafea,
smoothie-uri, fresh-uri și produse de pa-
tiserie proaspete oferite din partea casei

cu orice tip de cafea. 

Leon Gourmet Satu Mare

Piața Libertății nr. 7,
(pe corzo) 

Comenzi și rezervări  la
0748869307. 
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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
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Ultima etapă a sezonului
regular din cadrul Ligii
Naționale de baschet

feminin propune și duelul dintre
primele două clasate. Sepsi și
CSM Satu Mare se vor întâlni
sâmbătă, de la ora 19, la Sfântu
Gheorghe într-un duel ce nu are
acum nicio miză. SEPSI e sigură
de primul loc înaintea play-off
ului, iar CSM Satu Mare are
asigurată poziția secundă de
etape bune...

Poate fi doar un meci al
orgoliilor pentru gazde care își vor
dori cu siguranță revanșa după în-
frîngerea din tur de la Satu Mare,
51-76.

Meciul vine cu o
săptămână înaintea turneului final
al Cupei României. Final Four-ul
va avea loc tot la Sfântu Gheorghe
în perioada 30-31 martie iar
SEPSI și CSM Satu Mare sunt fa-
vorite să se întâlnească în marea
finală. Sepsi va juca în semifinale
de la ora 19 cu Olimpia Brașov iar
CSM Satu Mare va întâlni pe
Phoenix Constanța de la ora
16.30. Ambele jocuri vor fi trans-
mise de FRBTv.

În campionat play off ul
va începe pe 6 și 8 aprilie iar CSM
Satu Mare va întâlni pe U Cluj
napoca. Sepsi se va duela cu
Rapid București , Olimpia Brașov
cu Phoenix Constanța iar CSM
Târgoviște cu FCC ICIM Arad.

Mai rămâne de stabilit în
ultima rundă doar cine va ocupa
locul patru la finalul sezonului

regular.
CSM Târgoviște are

nevoie de o victorie sâmbătă la
Cluj napoca pentru a avea avan-
tajul terenului propriu în sferturi...
Dacă pierd însă, și Aradul bate
Constanța, dâmbovițencele
coboară pe cinci și FCC ICIM va
pleca cu prima șansă la calificarea
în semifinale.

Legat de meciul SEPSI-
CSM Satu Mare, baschetbalistele
noastre vor pleca cu tot lotul la
Sfântu Gheorghe , D Lesha Lloyd
și Adina Pop fiind refăcute după
problemele medicale avute.

Partida din SEP-
SIAREnA va fi arbitrată de An-
dras Mate Stretea, Alexandra Stan
și Amalia Marchiș.

BASCHET FEMInIn: SEPSI SFânTU GHEORGHE- CSM SATU MARE,
SâMBăTă ORA 19

Un derby fără miză
SPORT LA T v

Vineri
17:00 TEnIS, W TA
Turneul din Miami DIGI 2
19:00 BASCHET M
B C Khimki -  Maccabi Tel
Aviv DIGI 3
21:30 BASCHET M
Baskonia vitoria- Gasteiz -
Real Madrid DIGI 3

sâmbătă
13:00 FOTBAL, LIGA 2
Academica Clinceni - UTA
Arad DIGI 1, TELEKOM 1
15:30 FOTBAL, LIGA 3
Rapid - FCSB II DIGI 1
17:00 TEnIS, W TA
Turneul din Miami DIGI 2
18:00 HAnDBAL M
HC Dobrogea Sud
Constanța – Holstebro
DIGI 3
19:00 FOtBal, PRe-
lImInaRII eURO 2020
suedia – România PROtV
19:30 BASCHET M
BC CSU Sibiu - CSM CSU
Oradea DIGI 3
21:30 HAnDBAL M
Zagreb – vardar DIGI 3

Duminică
13:00 FOTBAL, LIGA 2
Sportul Snagov - ACS Poli
Timișoara DIGI 1,
TELEKOM 1
15:30 FOTBAL, LIGA 2
Chindia Târgoviște -  Daco
Getica DIGI 1, TELEKOM
1
17:00 TEnIS, W TA
Turneul din Miami DIGI 2
17:00 HAnDBAL M
Orlen Wisla Plock - Pick
Szeged DIGI 3
18:00 FOTBAL, LIGA 2
ASU Poli Timișoara –
Petrolul DIGI 1,
TELEKOM 1
19:00 HAnDBAL M
Sporting – veszprem DIGI 3
20:00 FOTBAL, LIGA 2
Universitatea Cluj - FC
Argeș DIGI 1, TELEKOM 1
20:45 BASCHET M
BCMU Pitești - SCMU
Craiova DIGI 3

Concurs de tenis 
de masă la
Tășnad

Aso ciaţia  p entr u
Sp or t  Tă şnad org an izea ză
la  s f ârş i t  de  săptămână un
concurs  de tenis  de masă .

“Cupa Primăveri i”
a şteaptă  cât  ma i  mu lţi
par tic ipanţi  ş i  totu l  se  va
desfăşura sâmbătă ,  23 mar-
tie ,  de  la  ora  9:30 în  sa la
de  sp or t  Un irea  d in
Tăşnad. Înscrierile se fac la
număr u l  de  te lefon
0747.548.860 – R oland
Farcău.

Liga a 4-a la fotbal se reia
în acest weekend și în primele
două serii.

Dacă în seria C, a zonei
Careiului, deja avem parte de
runda a treia din primăvară, în
schimb, în primele două serii vom
avea parte de primele meciuri din
2019.

Din păcate, startul de
sezon din acest an nu este lipsit de
probleme. Atletic Craidorolț a
anunțat că se retrage din campi-
onat. Echipa din Craidorolț a acu-
mulat doar trei puncte în prima
parte a campionatului și e pe
poziția a 11-a. Conform unor

surse din cadrul AJF Satu Mare
nu a fost singura echipă ce a în-
tâmpinat probleme. ” Încă nu sunt
bugete la comune și probabil că de
aici și o parte din problemele care
au apărut. Sperăm că nu vor mai fi
echipe care să renunțe”, spun cei
de la AJF. De asemenea, două
meciuri vor fi amânate. Babța-
Decebal și Doba - Păulești. În
schimb celelalte jocuri din primele
două serii se vor disputa conform
programului anunțat de Comisia
de competiții.

Ora de începere a meciu-
rilor în acest weekend este 13 la ju-
niori și 15 la seniori.

Cea de a şaptea
ediţie a Galei Sportului
Careian va avea loc marţi, 26
martie, de la ora 17:00, în
Sala Cavalerilor din Castelul
Karolyi. vor fi premiaţi
sportivii şi antrenorii
careieni care au înregistrat
rezultate excepţionale în
anul 2018 la 18 ramuri
sportive olimpice şi ne-
olimpice.

Ca în fiecare an, pre-
miile vor consta în diplome
şi medalii, fiind oferite şi trei

premii de excelenţă.
Gala Sportului

Careian este atât un prilej de
promovare a rezultatelor
obţinute de cluburile
sportive din localitate, cât şi
o manifestare care le oferă
sportivilor posibilitatea de a
se întâlni între ei şi de a se
prezenta publicului careian.
Invitatul special al eveni-
mentului din acest an este
cel mai titrat motociclist al
momentului din România,
Emanuel Gyenes.

Unirea Tășnad pare a fi
ghinionista de serviciu în acest în-
ceput de retur. Echipa lui Cristi
Popa a pierdut în prelungiri meci-
urile jucate acasă cu Reghin și
Turda, iar la Sănătatea a cedat în
ultima jumătate de oră în ciuda
unei evoluții bune a tinerilor
jucători tășnădeni.

Deși se deplasează vineri
pe terenul unei echipe ce se află în
zona retrogradării, antrenorul
Cristi Popa a evitat să dea un
pronostic. ”nu mai zic nimic.
Mergem să jucăm un fotbal bun și
poate reușim să spargem gheața și
să obținem primele puncte. Am
încredere în continuare în băieți și
sunt convins că nu vom avea prob-
leme cu evitarea retrogradării”, ne-
a spus antrenorul tășnădenilor.

Adversara din etapa a 4-a
a returului, KSE Târgu Mureș,
are un început dezastruos de
retur. Cu trei înfrângeri la scor,
0-10 la Recea, 0-4 acasă cu Gaz
Metan II Mediaș și 0-3 la
Hărman. vor lipsi de la Unirea
L. vincze și virag, accidentați.

Vineri, 22 martie
AFC Odorheiu Secuiesc - CFR
Cluj 2
Unirea Dej - ACS Fotbal Co-
muna Recea
ACS Unu Fotbal Gloria - AFC
Hărman
mse târgu mureş - Unirea
tăşnad
Sticla Arieşul Turda - Olimpic
Cetate Râşnov
Sănătatea Cluj - Avântul Reghin

sâmbătă, 23 martie
CS Iernut - AFK Csikszereda
Miercurea Ciuc

Minaur Baia Mare - Gaz Metan
Mediaş 2

LIGA A 3-A: KSE TâRGU MUREș-UnIREA TășnAD, vInERI ORA 15
Cristi Popa: ”Am încredere în continuare în băieți!”

LIGA A 4-A
Două jocuri amânate, 
Atletic Craidorolț s-a retras

PREMIERE
Invitație la Gala Sportului
Careian 
8Evenimentul va avea loc marți, de la ora 17, 
în Sala Cavalerilor de la Castelul Karolyi

Clasament 
1.ACS Fotbal Comuna Recea 43
2. Csikszereda Miercurea Ciuc 40
3.Minaur Baia Mare 36
4.Sănătatea Cluj 34
5.CFR Cluj 2 33
6.Olimpic Cetate Râşnov 30
7.Sticla Arieşul Turda 28
8.Avântul Reghin 27
9.AFC Unu Fotbal Gloria 22
10.Unirea tăşnad 21
11.Unirea Dej 19
12.AFC Hărman 19
13.AFC Odorheiu Secuiesc 16
14.MSE Târgu Mureş 15
15.Gaz Metan Mediaş 2 11
16.CS Iernut 6
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România debutează cu
Suedia în preliminariile
EURO 2020. Suedia -

România se joacă sâmbătă, de
la ora 19:00,  în direct pe
ProTV.

suedia e considerată
favorită în partida de sâmbătă
mai ales că naționala lui contra
are mari probleme de efectiv.

UeFA a anunțat că
meciul va fi condus de englezul
michael Oliver, 34 de ani.
Brigada condusă de michael
Oliver va fi completată de
asistenții stuart Burt și simon
Bennett, ambii din Anglia.

michael Oliver este
considerat a fi unul dintre cei
mai promițători arbitri britanici.
Oliver este arbitru FiFA din
2012.

A arbitrat 
Real Madrid - 
Juventus 1-3

În aprilie 2018, Oliver a
fost în centrul unui scandal.
michael Oliver a condus meciul
retur dintre Real madrid și Ju-
ventus 1-3, din sferturile de
finală ale champions League.

Atunci, la 3-0 pentru
Juventus, scor la care urmau pre-
lungiri a dictat un penalty în
minutul 90+3, după un contact
dintre Benatia și Lucas Vasquez.
decizia l-a înnebunit pe portarul
Gianlugi Buffon, care a fost

eliminat pentru proteste. „Are
un coș de gunoi în loc de inimă"
și "nu e om, e animal”, a declarat
Buffon la adresa lui Oliver.

Oliver a arbitrat meciul
FcsB - Rapid Viena 2-1, din
play-off-ul europa League.
Portari: ciprian Tătărușanu (Fc
nantes, 57/0), costel pantilimon
(nottingham Forest, 27/0),
Florin niță (sparta praga, 2/0)
Fundași: cristian manea (cFR
cluj, 7/1), Romario Benzar
(FcsB, 14/0), cristian
săpunaru (Kayserispor, 33/0),
ionuț nedelcearu (Fc Ufa,
3/0), dragoș Grigore
(Ludogoreț, 33/0), cosmin
moți (Ludogoreț, 14/0), cris-
tian Ganea (numancia, 5/0),
nicușor Bancu (U craiova 1948
cs, 7/0)
Mijlocași: Tudor Băluță (Fc
Viitorul, 3/0), Răzvan marin
(standard Liege, 14/1), paul
Anton (Krylia sovetov, 8/0),

Alexandru cicâldău (U craiova
1948 cs, 3/0), Alexandru
chipciu (sparta praga, 40/5),
nicolae stanciu (Al-Ahli,
28/10), ianis Hagi (Fc Viitorul,
1/0), Alexandru mitriță (new
York city Fc, 6/0), dennis

man (FcsB, 2/0), ciprian deac
(cFR cluj, 18/3), dan nistor
(dinamo, 0/0)
Atacanți: George pușcaș
(palermo, 4/1), claudiu Keșeru
(Ludogoreț, 29/7), Andrei ivan
(Rapid Viena, 6/0)

FOTBAL. sUediA-ROmâniA, sâmBăTă ORA 19 - pROTV

Tricolorii încep bătălia pentru
EURO 2020

PROGRAMUL GRUPEI F

23 martie 2019: malta – Feroe, Suedia – România (ora 19:00), spania – norvegia (ora 21:45)
26 martie 2019: malta – spania, norvegia – suedia, România – Feroe (ora 21:45)
7 iunie 2019: Feroe – spania, Norvegia – România, suedia – malta (ora 21:45)
10 iunie 2019: Feroe – norvegia, Malta – România, spania – suedia (ora 21:45)
5 septembrie 2019: Feroe – suedia, norvegia – malta, România – Spania (ora 21:45)
8 septembrie 2019: spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), suedia – norvegia
(ora 21:45)
12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), malta – suedia, norvegia – spania (ora 21:45)
15 octombrie 2019: Feroe – malta, România – Norvegia, suedia – spania (ora 21:45)
15 noiembrie 2019: norvegia – Feroe, România – Suedia, spania – malta (ora 21:45)
18 noiembrie 2019: malta – norvegia, Spania – România, suedia – Feroe (ora 21:45)

La eURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară

Programul etapei 
a 5-a din playoff 
şi playout
Runda derby-ului cFR - FcsB
Liga profesionista de Fotbal a
anuntat programul meciurilor din
etapa a 5-a in playoff si playout, in
Liga 1 Betano.
Vineri, 12 aprilie
Ora 21.00 poli iaşi – Fc dinamo
Bucureşti;
Sâmbătă, 13 aprilie
Ora 18.30 AFc Botoşani – AFc
Hermannstadt;
Ora 21.30 Fc Viitorul - U craiova
1948 cs;
Duminică, 14 aprilie
Ora 18.00 Fc Voluntari – Gaz
metan mediaş;
Ora 21.00 cFR 1907 cluj -
FcsB;
Luni, 15 aprilie
Ora 18.00 concordia chiajna –
dunărea călăraşi;
Ora 21.00 - sepsi sf.Gheorghe –
Astra Giurgiu.

Programul complet
al primelor meciuri
din preliminariile
EURO 2020
nu mai putin de 55 de selectionate de
pe Batranul continent incep lupta
pentru cele 20 de locuri disponibile la
turneul final eURO 2020. 
Grupa A
22 martie: Bulgaria – muntenegru
(19:00), Anglia – cehia (21:45)
25 martie: muntenegru – Anglia,
Kosovo – Bulgaria (21:45)
Grupa B
22 martie: portugalia – Ucraina,
Luxemburg – Lituania (21:45)
25 martie: portugalia – serbia,
Luxemburg – Ucraina (21:45)
Grupa C
21 martie: irlanda de nord – esto-
nia, Olanda – Belarus (21:45)
24 martie: irlanda de nord – Be-
larus, Olanda – Germania (21:45)
Grupa D
23 martie: Georgia – elveția (16:00),
Gibraltar – irlanda (19:00)
26 martie: elveția – danemarca, ir-
landa – Georgia (21:45)
Grupa E
21 martie: slovacia – Ungaria,
croația – Azerbaijan (21:45)
24 martie: Țara Galilor – slovacia
(16:00), Ungaria – croația (19:00)
Grupa F
23 martie: Suedia – România,
malta – Feroe (19:00), spania –
norvegia (21:45)
26 martie: România – Feroe,
norvegia – suedia, malta – spania
(21:45)
Grupa G
21 martie: israel – slovenia, FYR
macedonia – Letonia, Austria –
polonia (21:45)
24 martie: israel – Austria (19:00),
slovenia – FYR macedonia, polo-
nia – Letonia (21:45)
Grupa H
22 martie: moldova – Franța, Andorra
– islanda, Albania – Turcia (21:45)
25 martie: Turcia – moldova
(19:00), Franța – islanda, Andorra
– Albania (21:45)
Grupa I
21 martie: Kazahstan – scoția
(17:00), cipru – san marino
(19:00), Belgia – Rusia (21:45)
24 martie: Kazahstan – Rusia
(16:00), san marino – scoția
(19:00), cipru – Belgia (21:45)
Grupa J
23 martie: Liechtenstein – Grecia,
italia – Finlanda, Bosnia-
Herțegovina – Armenia (21:45)
26 martie: Armenia – Finlanda
(19:00), italia – Liechtenstein,
Bosnia-H. – Grecia (21:45)

Aflata la miami pentru
al doilea turneu din categoria
WTA premier mandatory, si-
mona Halep a vorbit intr-o con-
ferinta de presa despre noul ei
antrenor.

”Am un antrenor
român, cineva cu care am mai
lucrat inainte. numele lui este

daniel dobre. ma cunoaste
destul de bine si sunt bu-
curoasa de aceasta decizie. Am
incredere in el si am avut o
buna colaborare in trecut”, a
spus Halep.

”Faptul ca un antrenor
are incredere in tine, asta este
cel mai bun lucru pentru un ju-

cator sa se simta liber si increza-
tor pe teren. Am nevoie sa simt
o conexiune, o inspiratie, iar
pentru mine cel mai important
lucru este aceasta conexiune”, a
mai spus Halep.

simona Halep a in-
ceput anul singura dupa ce dar-
ren cahill a decis sa se dedice

mai mult din timp familiei, iar
la doha l-a avut in probe pe bel-
gianul Thierry van cleemput.

dupa finala pierduta
in fata lui elise mertens colabo-
rarea dintre cei doi a luat sfarsit,
Halep motivand ca ”nu exista
chimie” intre ea si antrenorul
belgian.

Tenis de câmp
Simona Halep explică de ce l-a ales pe Daniel Dobre antrenor
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OFERTE DE SERVICIU 

lFirma de productie Carei, str.
Mihai Viteazu Nr. 121, angajeaza
muncitoare necalificate. Telefon>
0772345016
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

lTransport marfa, balast, materi-
ale 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 Executam sisteme de
acoperisuri, dulgherie, invelit tabla
Lindab, jgheaburi si burlane,
reparatii, renovari. Executam si cea
mai mica reparatie. Tel.0745.569.950
l Transport balast, nisip, pa-
mant, moloz, etc. ieftin.
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, cu-
loare 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 productie
/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
l De inchiriat in Carei
cladiri administrative si hale de
productie, total 2677 mp, in in-
tregime sau partial pentru
birouri, arhiva, depozit, produc-
tie, prestari si altele. Telefon:
0751079600, 0751521843,
0748220359. 

CHIRII

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

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

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

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

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

Angajez fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

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

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

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

Telefon 0732116820.

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, bu-
catarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa
este din caramida iar incalzirea se realizeaza cu microcentrala pe gaz. Lic-
itatia 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 08.03.2019, ora 10:00. In situatia in care aceste
bunuri nu se vor vinde la termenul din 08.03.2019, urmatoarea licitatie
avand ca pret de pornire suma de mai sus, va avea loc in ziua de
22.03.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora.
- Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbra-
caminte la cel mai mare pret oferit. 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
08.03.2019, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde
la termenul din 08.03.2019, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi
ora in ziua de 15.03.2019, 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 lichida-
torului oferte in scris, documentele necesare pentru participarea la lici-
tatie si dovada achitarii garantiei de participare de 10% din pretul de
strigare la email: redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128 cu cel
putin 2 zile inainte de data licitatiei. Informatii suplimentare:
0723.52.11.59 sau 0746.999.771.

ANUNTURI DE MEDIU

l Agro Partener SRL cu sediul in Petresti, str.Piscoltului, nr.547, jud Satu
Mare, anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de mediu pentru activitatea cod
CAEN 0161-Activitati Auxiliare pentru productia vegetala, 4675-Comert cu
ridicata al produselor chimice, 5210-Depozitari, desfasurate pe amplasamentul
din:Petresti, nr.383/A, jud.Satu Mare. Consultarea documentatiei, sugestii si
reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu
Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele
8-14. Pentru orice informatii referitoare la activitate va puteti adresa la Agentia
pentru Protectia Mediului Satu Mare, tel.0261-736003; tel/fax.0261-733500;
e-mail office@apmsm.anpm.ro

l R.A.Aeroportul Satu Mare cu sediul în Satu Mare, Şos. Satu Mare-Zalău,
km 9,5 jud. Satu Mare anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea Cod CAEN 5223 -„Activităţi de servicii anexe transporturilor
aeriene”.Desfăşurată pe amplasamentul din: Satu Mare, Şos. Satu-Mare-Zalău,
km 9,5, Judeţul Satu Mare. Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se
pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân nr. 8/b luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14.Pentru
orice informaţii referitoare la activititate, vă puteţi adresa la:Agenţia pentru
Protecţia Mediului Satu Mare Tel.0261-736003; tel/fax. 0261-733500; e-mail:
office@apmsm.anpm.ro

INFORMARI

l Aceasta informare este efectuata de  S.C.TRUIT AQUA  S.R.L ,loc.Ne-
gresti Oas, str.Livezilor nr.32 judeţul S M,  , prin reprezentantul său: D-na.
Hotca Olimpia Anca  ce intenţionează sa solicite de la Administraţia Bazinala
de Apa Somes - Tisa „ Aviz de gospodarire a apelor” pentru:„Construire hala
de procesare si modernizare bazine acvacultura pentru S.C.TRUIT AQUA
S.R.L.” amplasata in loc.Negresti Oas, CF 101.204, nr.top 101.204, judetul Satu
Mare.
Ca urmare a acestei investiţii se va realiza o hala de procesare a pestelui , se vor
acoperii si reabilita  bazinele piscicole.Apele uzate menajere  si tehnologice de
la hala de procesare se va colecta intr-un bazin vidanjabil etans.  Din cadrul
obiectivului  nu vor rezulta ape uzate evacuate in receptori naturali.Aceasta so-
licitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările si completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menţionat.

Luni, 25.03.2019, ora 08:00, la
Catedrala Ortodoxa cu ocazia Zilei Poli-
tiei si a sarbatorii, Buna Vestire va fi ofi-
ciat un parastas in memoria politistilor
decedati.

Filiala ANCMRR Satu Mare
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Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich,
suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite,
sopron, etc) cu suprafata totala construita de 1.652
mp si teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) – 11.428,25 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spa-
ţii de depozitare şi de producţie, situată în localitatea
Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare
555.884 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, insta-
latii 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, si-
tuată 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, 1.733.390
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 21.393 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 ASTURIASAM SRL 
-auto DACIA, tip 1307, 1622.6 lei.
-auto MERCEDES VITO 108 TDI 
fabricatie 1999, 4057.2 lei
-bunuri mobile, masina de cusut, masina 
insurubat, mobilier, televizor, 1430.8 lei.
-materii prime, materiale auxiliare, produse
finite, material textil, saten şi cupoane textil, 
salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,
lavete bumbac, 1701,63 lei

-cleşte, tăietor, motoferastrău, ciocan 
rotopercutor, ferăstrău, nivele obiecte 
de protecţie: cizme, pachet sanitas, 
vestă orange, cască de protecţie, gheată,
trusă sanitară, triunghi şi stingător, 658 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  
15.150,00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
4.512,00 lei
Masina stors continuu  
5.631,00 lei
Butoaie cu batatoare   
6.639,00 lei
Masina de stors intins Rizzi 
7.695,00 lei
Masina de prelucrat piei  
6.609,00 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 mar-
cat        sistem de supraveghere        sistem de supraveg-
here        mobilier       sistem 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 si instalatii sanitare
la 2.000 Lei.
Dacia solenza 558.8 lei
Iveco eurocargo 6517.2 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 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 11.327,5
lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 1.305,86
lei.

Produse finite, costume barbate 1.648,5 lei.

SC SZALKA TUZEP SRL
Autoutilitara , VOLKSWAGEN, Model LT35
7380 lei.
(Moto)stivuitor Marca HYSTER, Model H3.00
XL 5400 lei.
(Moto)stivuitor Marca DOOSAN, Model D25G
22.500 lei.
Sistem informatic (retea calculatoare) 6.390 lei.
Masina spalat auto KRENCZLE 720 lei.
Aparat de colorat vopsea. 1.080 lei
Masina de vibrat 0 lei
3x Masina pentru malaxat vopsea 1.890 lei.
Canapele salon 1.080 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 ELE-
GANCE 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. Lici-
tatia va avea loc la sediul ales al administratorului ju-
diciar, 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 in-
teresaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul
ales  al acestuia  din str. Nicolae Balcescu, nr.10,  Satu
Mare, sau la nr. de telefon 0749212108, sau email
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 – 305.64 lei
Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1283.31 lei
Stoc de marfă – 6594.41 lei

În fiecare zi lucrătoare de luni, 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– 13328.53 lei 
Set mobilier birou – 494.24 lei 
Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole

electrice,jucării,etc. – 269706.3 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.(Pentru vizionare Tel:0786199011)
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de preve-
derile 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:
o Apartament, în suprafață utilă de 92,85 mp,
compus din 3 camere, situat în Șimleul Silvaniei,
bd. Salcâm, ap. IV, jud. Sălaj – 34.800 euro

Terenuri:
oTerenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel
Vlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euro
o Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
o Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, în-
scris 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
o Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, în-
scris 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
o 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
o Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Priete-
nia, jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SRL, drum pavat - 89.620,00 euro
+ TVA
o Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud.
Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitec-
ture SRL, drum pavat - 3.460,00 euro + TVA
o Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud.
Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitec-
ture SRL, drum pavat - 3.105,00 euro + TVA
o Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat
în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SR, cale de acces - 1.330,00 euro + TVA
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges + Teren
extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sapata,
jud. Arges – 528 euro 
o Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil. 7.504 euro
o Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil.–14.256 euro
o 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
– 24.273 euro

Alte imobile:
o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel
Mureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției,
nr. 2, jud. Harghita, având aria construită de
1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99 mp
și depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan for-
mat din două parcele, având suprafața totală de
3.223 mp – 1.400.000 euro
o Spațiu industrial, format din casă poartă, hală
producţie, sopron materiale, atelier concecţii, de-
pozit 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
o Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de
Mureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusă
din grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfector,
casă pompe și fose septice + teren format din 3
parcele având suprafața totală de 29.200 mp, din
care 14.200 teren intravilan și 15.000 teren ex-
travilan – 110.950 euro
o Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. De-
pozitelor, nr. 24A, jud. Satu Mare - 350.000 euro
+ TVA; 
o Casă, regim P, având SU de 68 mp, alături de
construcție anexă reprezentând atelier reparații
tâmplărie P+M ( nefinalizată ) având suprafața
utilă de 312 mp și teren intravilan în suprafață de
424 mp, cu deschiderea la stradă de 11,22 ml.,
situate în loc. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 180,
jud. HD– 70.880 euro
o Spațiu comercial, parter, având aria construită
den 247 mp și teren intravilan în suprafață de
247 mp, situat în loc. Deva, str. 22 Decembrie,
nr. 180, jud. Hunedoara – 27.600 euro
o Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
259.724 euro
o Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, sit-
uat  în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud.
Satu Mare, înscris în CF 101574 având nr. top
760/9 + Construcție zootehnică ( extratabulară
), alături de anexă gospodărească ( tabulară ) și
șopron deschis ( extratabular ) + Teren intravilan
în suprafață de 4.300 mp, situate în loc.
Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu
Mare, înscrise în CF 101228, având nr. top

760/10/B și 760/10/B-C – 146.700 euro
o Clădire comercială având suprafața utilă de 256
mp și teren aferent în suprafață de 300 mp, situ-
ate în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud. Satu
Mare - 94.141 euro
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp – 113.050 euro
o Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie adminis-
trativa, productiva si depozitare P+E, SU 144mp
+ teren extravilan 21.500 mp + utilaje agricole și
industriale – 150.000 euro
o Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator -  49.205 euro
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 40.980 euro 
o Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50
mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,
baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise în
CF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1
+ bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul în
suprafață de 3.193 mp pe care este amplasat imo-
bilul este proprietatea persoanei fizice Ștrango
Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
o Imobil comercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
7.183 euro
o Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și
edificată pe terenul unui alt proprietar, având
suprafața construită de 30 mp, suprafața utilă de
24 mp – 3.895 euro
o 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
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“,
cu destinaţie comercială situată în loc. Hotoan,
nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 128
mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea este
edificată pe un teren de 3.863 mp care aparține
altui proprietar, proprietatea este întăbulată în
extrasul de cartea funciară 145 Hotoan nr.cad.
96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. –
7.666 euro
o 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
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“,
cu destinaţie comercială situată în loc. Ghenci,
nr. 43, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 292
mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea este
edificată pe un teren de 446 mp care aparține
altui proprietar, proprietatea este întăbulată în
extrasul de cartea funciară 11 Ghenci, nr. cad.
431; 485 Ghenci, comuna Căuaș, jud. Satu Mare.
– 9.389 euro
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare ,
Calea Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de
3,74 mp -  553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș ,
str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de
5,00 mp - 740 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș,
str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00
mp -446,40 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp -
553,52 euro + TVA
o  CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța
Unirii, str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 372 euro +
TVA

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

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

Auto:
o Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km –
3.943 euro + TVA
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.170 euro + TVA
o Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro +
TVA, posibilități de rată
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 1.645 euro + TVA
Diverse:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propi-
etatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, acce-
sorii, diverse pt. animale ) – 6.193 lei + TVA
propietatea Dogpet SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.632 euro + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 5.009,35 lei +
TVA
o Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea
Tehnoagroserv SRL – 7.970 lei lei + TVA
o Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea
Ionică Trip SRL
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) pro-
prietatea Girobel Company SRL
o Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea Salu-
brizare Someș Sud SRL
o Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-
etatea Luca SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
o Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă ) proprietatea Zidul Chinezesc
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Luciana Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
o Bunuri mobile ( mobilier, echipamente tehno-
logice ) proprieatea Farmacia Buna Vestire SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
o Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
o Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Eurobovis SRL
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) propri-
etatea Proinstal 302 G SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de
inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină
de ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea
Conti Panif SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto,
stoc de marfă format din material de construcții
) proprietatea Com Prod Bocșa SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) pro-
prietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente) proprietatea Vindex Romania
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
o Bunuri mobile  (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) propri-
etatea Termo Market Group SRL-D

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

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

sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregis-
trată în registrul formelor de organizare sub numărul de
ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admi-
ninsolv.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 FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL- bunuri mobile, mijloace fixe cu o val-
oare 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
8.191,80 + 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 74.937 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 LAM-
BORGHINI 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.
DIAJE VISION SRL- bunuri  mobile constând în mașini  , echipamente și  instalații la o
valoare totală de 8.206 lei+TVA,vânzare în bloc.
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 22.03.2019 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, DIAJE VISION SRL-ora 11:00;SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL-ora
14:00;

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

INFORMARE

Această informare este efectuată de JUDEȚUL SATU
MARE cu sediul în municipiul Satu Mare, P-ța 25 Octombrie
nr. 1, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAȚIA
NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE” ADMINISTRAȚIA
BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA SISTEMUL DE GOS-
PODĂRIRE A APELOR SATU MARE aviz de gospodărire
a apelor pentru obiectivul de investiție ”Alimentarea cu apă po-
tabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acu-
mulare permanentă pentru tunurile de zăpadă” localizat în
raza Orașului Negrești Oaș, zona Luna Șes, județul Satu Mare.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.”

Magazin La Cristi
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii sunt nevoiți să facă
compromisuri în relația de cuplu.
Deși ar fi tentați să dea toată vina pe
acțiunile persoanei iubite, adevărul
este undeva la mijloc.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Chiar dacă se apropie weekend-ul,
Taurii sunt tot cu mintea la serviciu. O
situație nerezolvată cu un coleg dificil
îi va pune pe gânduri și nu se vor liniști
până când nu vor purta o discuție
serioasă, fără menajamente.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii renunță la propriile interese
pentru a fi alături de persoana iubită.
E momentul în care se discut
problemele relației și mai ales ale
partenerului. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Ai grijă să nu îţi trădezi prietenii
pentru interesele personale. Seara de
vineri este ideală pentru a ţi-o petrece
alături de apropiaţi.

LEU (23 iulie – 22 august)
Se apropie weekendul în care te vor
căuta diferite persoane care aşteaptă
să le oferi un umăr pe care să plângă.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Este momentul pentru o schimbare
în viaţa ta. Poate să te apuci de un
hobby nou sau să mergi în locuri în
care nu ai mai fost. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă sunt sfătuiţi, astăzi,
să încerce să vadă partea pozitivă a
lucrurilor. Este foarte important să vă
păstraţi optimismul chiar şi în cele mai
dificile situaţii. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii vor avea, astăzi, o zi
minunată. O dispoziţie pozitivă şi un
dram de noroc vă va aduce un succes
uriaş.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Nativii din Săgetător vor simţi,
astăzi, nevoie de o schimbare.
Obiectivul vostru va fi îndeplinit
dacă veţi continua să fiţi perseverenţi.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Astăzi, Capricornii sunt captivaţi de
lumea necunoscutului. Dacă nu ai
cunoştinţe despre tot ce înseamnă
misticism, nu te grăbi să tragi
concluzii bazate pe evenimente care
se petrec în jurul tău, accidente
ciudate sau suspiciuni exagerate. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii nu au mari motive de
îngrijorare. Singurul lucru care poate
destabiliza într-un anume moment al
zilei este un sentiment de
incertitudine și nemulțumire legat
de propriul aspect.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii decid dacă se rup de vicii.
Ai putea să te implici în
chestiuni care să te
responsabilizeze mai mult.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Calatoria
lui Stevie ep 2
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara  
12:00 – Oameni si fapte
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului (r)
19:30 – Printre randuri

20.45 – Incursiune in cotid-
ian
22.00 – Oameni si Fapte
(R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Film doc Sectia de
politie ep 19,20
03:00 – Incursiune in cotid-
ian
04:00 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

20: 30 - Românii au talent
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 Românii au talent 00:00
Doctor Strange  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
Scena misterelor 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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Lovitură grea dată de
către polițiștii tășnădeni contra-
bandei cu țigări! Capo di tutti capi
( varianta feminină)  a contraban-
dei cu țigări din orașul Tășnad, un
fel de Don Corleone cu fustă, în
etate de 79 de primăveri, a fost
prinsă de către oamenii legii că
avea asupra sa 1.600 de fire țigarete
de proveniență ucraineană cu
scopul de a le oferi spre vânzare. În
cauză cercetările continuă sub as-
pectul comiterii infracțiunii asim-
ilate contrabandei.

Până să fie depistată con-
trabandista din Tășnad, recordul
de vârstă, în această infracțiune,
era deținut de către o bunicuță de
75 de ani, din Mangalia.

Suntem curioși cine i-a
dat marfa bătrânei să o livreze pe
piață sau poate că, sub ”anoni-
matul” vârstei, era chiar ea cea care
o aducea de peste graniță. Rea-

mintim că unul dintre cele mai
spectaculoase metode de transport
a țigărilor de contrabandă, în Satu
Mare, s-a făcut cu ...avionul. Toată
grozăvia a fost descoperită, anul
trecut, când lucrătorii din cadrul
Sectorului Poliției de Frontieră
Halmeu, în apropierea frontierei
de stat, cu ajutorul aparaturii din
dotare, au observat o persoană care
nu își justifica prezența în zonă. În
imediata apropiere a fost observat
și un aparat de zbor de mici di-
mensiuni care a lăsat pe teritoriul
României un pachet. La fața locu-
lui s-a deplasat o echipă de
intervenție care a procedat la cerc-
etarea zonei, fiind descoperite
două colete ce conțineau țigări.
Acestea au fost duse la sediul sec-
torului, unde, în urma inventari-
erii, a rezultat cantitatea de 1.000
pachete cu ţigări de proveniență
ucraineană.

VOTAT

Autostrada Nordului 
a trecut de Senat
8 Șoseaua de mare viteză va lega Suceava de Satu Mare

Senatul a adoptat, mier-
curi, trei legi ce vizează
construirea de autostrăzi.

una dintre acestea este și au-
tostrada nordului dintre Satu
Mare și Suceava. 

Proiectul acestei autos-
trăzi durează de circa 10 ani, însă
abia miercuri a fost aprobat în
Senatul României. Autostrada
Nordului va lega orașele Satu
Mare și Suceava, trecând prin
Baia Mare și Bistrița. 

Pentru Autostrada
Nordului, termenul de execuție
este de 4 ani de la intrarea în
vigoare a legii. 

Tot cu aceeași ocazie au
mai fost aprobate și proiectele
care vizează Autostrada Unirii, A
8, și tronsoanele de autostradă
București-Brașov, Brașov-Bacău.
Pentru București-Brașov ter-

menul de execuție este de trei ani
de la intrarea în vigoare a legii,
iar pentru Autostrada Brașov-
Bacău este de cinci ani. 

Cele trei proiecte vor fi
dezbătute în comisiile Camerei
Deputaților, apoi la vot final în

plen. Ultimul pas este trimiterea
spre promulgare președintelui
Klaus Iohannis.

Cele trei proiecte de
legi au nevoie și de votul
deputaților, Senatul fiind prima
cameră sesizată.

Florin dura

DECIZIE. Senatul a aprobat proiectul privind construirea
Autostrăzii Nordului, Satu Mare - Suceava

“Bunicuţa” și contrabanda

Cu ocazia Zilei Poliţiei
Române, care se sărbătoreşte
anual la data de 25 martie, In-
spectoratul de Poliție Județean
Satu Mare organizează o serie de
manifestări ce vor avea loc luni,
25 martie a.c., între orele 11.00
şi 14.00, la Castelul Karolyi din
municipiul Carei.

Între orele 11.00 –
14.00 - expoziţie cu tehnica din
dotarea structurilor rutiere,
acţiuni speciale şi criminalistice
din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Satu Mare;

- standuri de promovare
a profesiei de poliţist, a
campaniilor de prevenire şi a
activităţilor desfăşurate de
poliţiştii de proximitate;

- stand de tragere cu
arme de tip airsoft.

De la ora 12.00, ședința
festivă dedicată Zilei Poliției
Române;

De la ora 13.00  -

demonstraţii ale poliţiştilor cu
câinii de serviciu;

- demonstraţii tactice de
luptă susţinute de  poliţiştii din
cadrul Serviciului de Acţiuni
Speciale.

Joi, 21 martie 2019, s-a
desfășurat simularea probei la
alegere a profilului și specializării,
din cadrul examenului de bacalau-
reat național, organizată numai
pentru elevii clasei a XII-a. 

În județul Satu Mare,
elevii au susținut proba scrisă la
următoarele discipline:
Fizică – 40 elevi, din 100 înscriși
Biologie – 633 elevi, din 773
înscriși
Chimie – 63 elevi, din 77 înscriși
Geografie – 902 elevi, din 976
înscriși
Economie – 5 elevi, din 6 înscriși
Filosofie – 31 elevi, din 31

înscriși
Psihologie – 35 elevi, din 35
înscriși
Logică – 16 elevi, din 16 înscriși

Sociologie – 6 elevi, din 6
înscriși
Informatică – 189 elevi, din 190
înscriși. 

Demonstrații de Ziua Poliției Române, 
organizate la Carei

Simularea la Bac, proba la alegere 
a profilului și specializării
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