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În ziua de Paște la Nord Vest TV

Realizatorul Dumitru
Țimerman a pregătit și de această
dată o emisiune specială dedicată
sărbătorilor pascale. Interpreții
sătmăreni alături de colegii lor
veniți din județele învecinate au
pregătit melodii frumoase pe care
telespectatorii le vor putea urmări
în prima zi de Paște. Filmările au
fost realizate la restaurantul Esedra

și au durat câteva ore. În duminica
de Paște, la Nord Vest TV veți
putea vedea interpreți îndrăgiți
precum Petrică Mureșan, Angela
Munteanu, Maria Petca Poptean,
Ghiță Blidar, Maria Tripon,
Asociația Țării Oașului, Crina
Horincar, Ana Hossu, Silviu
Babici, Adi de la Satu Mare și
mulți alții.

REZULTATE

Promovabilitate de sub 50% la
simularea Evaluării Naționale

8Mai mult de jumătate dintre elevi, fie ei de clasa a VII-a sau a VIII-a,
au luat note sub cinci
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 26 martie 2019
ziua 85 a anului

Soarele răsare la 6 și 20 minute,
apune la 18 și 49 minute.

1895 - A apărut, la București,
până la 18 martie 1901, re-
vista umoristică „Moș Teacă”,
editată de Anton Bacalbașa.

Dumnezeu nu aşteaptă ca noi
să Îi supunem credinţa fără
raţiune, însă tocmai limitele
raţiunii noastre fac din
credinţă o necesitate. 

(Augustin)

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 - Soborul arhanghelu-
lui Gavriil; Ss. mucenici Mon-
tanus preotul și soția sa
Maxima.
Greco- catolic - Serbarea sf.
arhanghel Gavril. 
Romano - catolic - Sf.
Emanuel, martir.
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Hoțul este hoț chiar
dacă acesta a acționat din
umbră și a dat dispoziții, anu-
mitor persoane, să fure voturi
prin diferite „inginerii”  sofi-
sticate. Adică, știm cine e
hoțul, dar n-am putea demon-
stra că este, cu dovezi palpa-
bile, în fața unei instanțe, atât
de bine au fost „făcute jocurile
de culise”. În filmele ameri-
cane, polițiștii spun că nu pot
aresta un posibil infractor dacă
nu au dovezi certe. Apoi, în
România, cine a avut curajul să
facă investigații pe seama unor
politicieni puternici, care au
furat „te miri ce” ? Acum
câțiva ani, ”mazilirea” unor
potențiali investigatori, fie ei
concurenți politicieni de

temut, s-a soldat cu arestări
dramatice, cu deschiderea
unor „dosare confecționate”,
ținute multă vreme prin serta-
rele șantajului. Pe vremea
aceea, se pare că anumite
„tăinuiri” nu erau și n-au fost
condamnate de nimeni.
„Tătuca” era asemănător lui
Stalin, care semna, se pare, din
birou, condamnarea unor poli-
ticieni români, care au avut cu-
rajul să spună unele „adevăruri
pe nume”. Dacă vreunul din
„supuși” nu se conforma ordi-
nelor, peste el cădea ghilotina
cuvintelor: „Eu te-am făcut, eu
te omor!”.

Nimeni n-a furat vo-
turi ?! Dacă era așa, de ce nu a
fost condamnat nimeni până
în zilele noastre ? Înseamnă că
nu au existat dovezi ? Știți ce
există ?  Povești! Dintr-o astfel
de poveste reiese faptul că re-
zultatul unor alegeri, din anii
precedenți, se pare că ar fi fost
fraudat prin intermediul siste-
mului electronic. O fi adevărat
sau nu ? Cert este că lumea
vorbește, iar la țară se spune
că: „Nu iese fum fără foc!”. În
zilele noastre, nemaipomenit
de democratice, unii politi-
cieni „miștocari”, care știu
multe despre furturile din ale-
gerile românești, strigă cât îi
„ține gura” că viitoarele alegeri
vor fi fraudate! Mă, ăștia or fi
progeniturile vrăjitoarei Ma-

falda ? Așa debutează în Ro-
mânia o campanie electorală:
decentă, inteligentă și plină de
soluții viabile... cu celebrele
cuvinte: „Hoțul strigă hoțul” ?
Cred că unii politicieni își
imaginează că electoratul îi va
vota pe ei, dacă îi acuză din
plin pe contracandidații lor.
Credeți că nu știe poporul că
mulți dintre acuzatori „au tras
și ei sforile legale” în ale hoției,
iar acum „se dau mari”, con-
form zicalei: „Nici usturoi n-a
mâncat, nici gura nu-i mi-
roase!”? Păi, da, n-au mâncat ei
usturoi, dar „ordonanțele” lor
au mâncat pe rupte, astfel
încât furturile lor să fie albe ca
zăpada. 

Un grup de jurnaliști
români a efectuat o serie de an-
chete, anii trecuți, pe la vilele
luxoase și terenurile „politicie-
nilor justițiari”, care astăzi
strigă „ca din gură de șarpe”:
„Hoții, hoții, hoții! Politicie-
nii de această factură, probabil
că trăiesc în lumea struților,
care stau cu capul în nisipul
prostiei democratice. Nici nu-
ți vine să crezi că pe la noi
există astfel de politicieni, care
vor să demoleze cu orice preț
imaginea României în lume. Ei
vor în permanență să arate
lumii câtă hoție este în Româ-
nia și cât de cinstiți sunt ei, iar
acuzațiile de hoție au devenit
subiecte principale de pre-

campanie electorală. Domni-
lor „politruci”! În România
există instituții specializate,
care au misiunea de a se ocupa
de hoții, deopotrivă din tagma
altora, dar și din a voastră ! Ce
să facă străinătatea cu aceste
acuzații fluturate în văzul
lumii, pe unele posturi de tele-
viziune sau în ziare, ca
batistuțele la grădiniță ? Acești
„papă-lapte” ai politicii
românești, care și-au făcut pa-
late și se preumblă prin lume
cu mașini luxoase, ba poate
mai au și conturi prin băncile
din străinătate, strigă „sus și
tare” că ăla e hoț, celălalt e hoț,
dar ei umblă cu „cioara
vopsită” prin târg și dau co-
menzi nevăzute grupurilor de
„agitatori” gen Gică Contra.
Mă, ăștia „stau la pândă”, iar
cum apare o speculație
proaspătă sunt înștiințați „agi-
tatorii”, care primesc „ordine”
să iasă în stradă cu „surle și
țambale” și cu pancarte „in-
cendiare”. Asta-i România
democratică modernă ? Versu-
rile muzicale scrise de cantau-
torul Victor Socaciu ar trebui
să răsune ca dangătul unui clo-
pot uriaș în conștiințele som-
noroase, făcătoare de
„monștri”, a celor ahtiați după
Putere: “Bună țară, rea croială/
Mama ei de rânduială. /Ăia
hoți, ăștia hoți/Mama lor la
toți !”.

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

MUzIcĂ șI VOIE bUnĂ
Pricesne interpretate de
Formația Asociației ȚĂRII
OAșULUI

Formația Asociației socio-
culturale ȚARA
OAȘULUI ne va prezenta
în această seară, de la ora
20.50, la NORD VEST
TV, cele mai frumoase
pricesne specifice postului
Sfintelor Paști. Alături de
soliștii formației se va afla și
ADRIAN GHEORGHE
PAUL - preot paroh în
Certeze și membru al
Asociației. Realizator: Du-
mitru Țimerman.

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

“Hoțul strigă hoțul!”
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Tăşnadul de odinioară. Scurt istoric al
oraşului de pe coline
Etimologia denumirii oraşului

Tăşnad este destul de
nuanţată întrucât nu s-au

găsit documente oficiale care să se
pronunţe consecvent în acest sens.
Istoricul Petri Mor, referindu-se la
topicul Tăşnad, în monumentala sa
lucrare intitulată „Szilágy Vármegye
Monographiája", publicată la Bu-
dapesta în patru volume, în anii
1901 – 1904, încearcă să-l explice şi
să-l argumenteze, într-o primă
variantă, pornind de la realităţile ge-
ografice ale locului, respectiv de la
arealele umede din lunca Cehalului
unde trestia (nad, în maghiară)
creşte dezinvoltă în cuvetele
acoperite de ape în perioadele
ploioase formând adevărate lacuri
(tó, în aceeaşi limbă). 

Rezultă astfel un cuvânt
compus, Tó-s-nad, semnificând lacul
cu trestie, topic atribuit de localnici
zonei din partea sud-estică a localităţii
unde o astfel de formaţiune
hidrografică şi biogeografică ar fi ex-
istat în vremurile de demult. Iar prin
extrapolare, el a fost atribuit şi aşezării
edificate pe malurile acestuia.

O altă opinie susţinută de
acelaşi autor face trimitere la o adno-
tare a notarului Anonimus, al regelui
Bela al III-lea, care menţionează în
Gesta Hungarorum că regele Arpad
a trimis în zonă o ceată de călăreţi
condusă de Tas (Thosu), ce şi-a sta-
bilit tabăra lângă un lac cu trestie. Ast-
fel a apărut sintagma Tasnadja,
denumirea plantei fiind asociată de
această dată cu numele
conducătorului de oaste şi sem-
nificând trestia lui Tas. 

Ca urmare, topicul de
Tăşnad, cel mai probabil de origine
maghiară (cu trimitere directă la un
„loc mlăştinos”) a suferit de-a lungul
timpului numeroase adaptări seman-
tice, determinate şi de forma lui
parţial diferită în limbile română şi
germană, cum ar fi: "possessio Tas-
nad" (1246); Tăşnad (1279); Thas-
nad (1299), Oppidum Thasnad
(1456), Taschnath (1600); Taschnad
(1753); Tosnád, Tesnádu, Tressen-
berg, Tressenburg (1808); Tasnád

(1854), Tăşnad (1929). Tăşnadul a
fost atestat documentar pentru prima
dată în perioada imediat următoare
primei invazii mongole, din anul
1246.  Din punct de vedere adminis-
trativ, aşezarea făcea parte în acele vre-
muri din comitatul Solnocul de
Mijloc (viitorul Sălaj). Mai important
este însă statutul său din punct de
vedere a administraţiei ecleziastice:
Tăşnadul a reprezentat, pe tot parcur-
sul evului mediu, centrul vicariatului
de după Meseş al Episcopiei Transil-
vaniei. Întreaga aşezare era de altfel în
proprietatea episcopului de Transil-
vania, cu reşedinţa la Alba Iulia.
Importanţa statutului său ecleziastic
a imprimat Tăşnadului o dezvoltare
ascendentă, din punct de vedere eco-
nomic şi al numărului de locuitori, în
toată perioada medievală. În 1456
devine oppidum (târg), ajungând să
reprezinte ceva mai puţin decât un
oraş, însă o localitate mult mai
importantă decât un simplu sat.
Două decenii mai târziu, regele Un-
gariei, Matei Corvin, acordă episcop-
ului Transilvaniei permisiunea de a
construi o cetate din lemn sau piatră
pe moşia sa din Tăşnad. Despre as-
pectul sau istoria clădirii sau a
fortificaţiei construite nu avem
aproape nici un fel de date. Ultima
menţiune a “castelului” din Tăşnad
datează din anul 1563, când se afla în
posesia lui Balassa Menyhért.
Tăşnadul şi domeniul format în jurul
acestuia devine una dintre compo-
nentele Principatului Transilvaniei
imediat după formarea acestuia, la
jumătatea secolului al XVI-lea. În
timpul domniei lui Gabriel Bethlen,
domeniul este donat de principe
fratelui său, Ştefan Bethlen, ajungând
pe această cale în posesia soţiei aces-
tuia, Széchy Mária. 

O conscripţie mai târzie,
din secolul al XVIII-lea, relevă di-
mensiunile domeniului cu centrul la
Tăşnad. Acesta cuprindea un număr
de 20 sate, situate în zona vestică a
comitatului Solnocul de Mijloc şi în
comitatul Bihor: Camăr, Almaşu
Mare, Şumal, Cehal, Cehăluţ, Boianu
Mare, Doh, Blaja, Malomszeg, Cig,
Sărăuad, Giungi, Căuaş, Ghenci, Satu
Mic, Ţeghea, Săcăşeni, Babucza,
Mălădia şi Bobota. Tot ca o donaţie a
principelui Transilvaniei, Tăşnadul îşi

schimbă din nou proprietarii în anul
1648, ajungând în posesia lui Gheo-
rghe Rákóczi. Acesta şi-a construit în
localitate o curie din piatră, vizibilă
încă în 1742, centru al domeniului
economic din zona Tăşnadului. În
ceea ce priveşte viaţa locuitorilor din
zonă, primele date mai complete ne
parvin abia din perioada
premodernă. Conform statutului său
de centru regional, Tăşnadul avea un
număr mare de locuitori. În 1742, aici
locuiau 201 familii, dintre care 35 de
familii de nobili. Tradiţia şcolii din lo-
calitate este foarte puternică: aici a
funcţionat prima şcoală deschisă
după Reforma religioasă în comitatul
Solnocul de Mijloc. În timp, până în
secolul al XIX-lea, în oraş s-au deschis
şcoli confesionale aparţinând celor-
lalte culte religioase convieţuitoare:
romano- şi greco-catolici, izraeliţi. 

În anul 1779, domeniul
Tăşnad intră în posesia contelui
careian Károlyi Antal. Târgul se
transformă în scurt timp într-unul
dintre centrele de colonizare a
şvabilor, ajunşi aici din localităţile
vecine. Familiile de şvabi, şi apoi cele
de evrei stabilite în localitate
dinamizează viaţa economică a
Tăşnadului, în special în domeniul
meşteşugurilor şi a comerţului. Târ-
gul devine un important centru al
breslelor meşteşugăreşti care benefi-
ciau deja de o anumită tradiţie în
zonă. Multe dintre cele mai impor-
tante bresle din Tăşnad: cele ale olar-
ilor, tăbăcarilor, cizmarilor, curelarilor
etc. primesc privilegii importante în
anul 1837. Tăşnadul devine, în cursul
secolelor XVIII - XIX şi începutul
secolului al XX-lea, un important
centru al mişcării naţionale
româneşti. 

Prima şi una dintre cele
mai importante personalităţi cultur-
ale din zona Tăşnadului este epis-
copul greco – catolic Grigore Maior
(1715-1785), născut la Sărăuad. Oa-
meni de valoare, intelectuali din sfera
laică sau ecleziastică, de origine din
satele româneşti din jurul Tăşnadului
au adus o contribuţie importantă nu
doar în păstrarea conştiinţei naţionale
a românilor sătmăreni, ci şi în
îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.
Nu trebuie să-i uităm pe Ioan Pop
Suduranu (1792 – 1872), protopop

la Sărăuad, participant la Marea
Adunare de la Blaj din 1848, memo-
randistul George Filepp (1823 –
1895), avocat la Tăşnad, preotul
Băliban Antoniu (1867 – 1947),
memorandist şi susţinător al Unirii
de la 1918 şi mulţi alţii. În anul 1908,
la iniţiativa mai multor preoţi,
avocaţi, învăţători, dar şi simpli ţărani
din zonă, a luat fiinţă la Tăşnad
banca „Vulturul”, cu scopul acordării
de ajutor financiar proprietarilor cu
spirit întreprinzător şi, astfel, impul-
sionarea vieţii economice a oraşului
şi a zonei. 

Un rol central în această
iniţiativă l-a avut avocatul dr. Cori-
olan Şter, una dintre personalităţile
cele mai marcante ale vieţii econom-
ice şi politice ale Tăşnadului din acea
perioadă. Acesta joacă un rol impor-
tant şi în cadrul evenimentului care
marchează decisiv primele decenii
ale secolului al XX-lea, Unirea Tran-
silvaniei cu România. Ales ca mem-
bru al Consiliului Naţional Român
din Tăşnad, este delegat din partea
oraşului la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia (1 De-
cembrie 1918), unde dobândeşte
statutul de membru al Marelui Sfat
Naţional Român.

Tăşnadul continuă să-şi
păstreze statutul de centru de plasă
şi în perioada următoare integrării
Transilvaniei în România. Anii din-
tre cele două războaie mondiale sunt

caracterizaţi de o dezvoltare
economică lentă, dar constantă.
Ruptura este provocată de marea
conflagraţie din 1939-1945, când
Tăşnadul, odată cu Transilvania de
Nord, este integrat din nou în Un-
garia. În anul 1944, evreii din oraş,
însumând aproximativ 800 de per-
soane, sunt internaţi în ghetoul din
Satu Mare şi apoi transportaţi spre
lagărele de exterminare din Polonia.
Abia un an mai târziu, după
încheierea războiului, este rândul
populaţiei şvăbeşti din Tăşnad să fie
transportată spre lagărele de muncă
din URSS. După încheierea eveni-
mentelor nefaste ale celui de al
doilea război mondial, un moment
notabil în viaţa oraşului îl reprezintă
reforma administrativă din anul
1968, când Tăşnadul este integrat în
judeţul Satu Mare. În perioada
comunistă, în oraş se înfiinţează
unităţi industriale de prelucrarea
lemnului, de construcţia maşinilor şi
de industrie uşoară. În anul 1978, pe
teritoriul oraşului este descoperit un
important izvor de ape termale.
Aproape imediat este înfiinţată
staţiunea de băi termale, care
reprezintă şi la momentul actual una
dintre cele mai importante ţinte ale
turismului balnear din întreaga zonă
sătmăreană.
Sursa: Tăşnadul de odinioară - Anca
Deaconu, Diana Iegar, Sárándi
Tamás, Diana Kinces

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 16.04. 2019 de la ora
15:00 la Cabinet Dr. Coica,  va
consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999

_____________________
În data de 05.04.2019 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
_____________________
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GrEVA DE lA ElECTrOluX

Se adună bani în contul solidarității
destinat greviștilor de la Electrolux
8Până în această dimineață s-au adunat circa 20.000 de lei, iar greviștii sunt hotărâți
să meargă până la capăt

Greva de la Electrolux a
intrat ieri în a patra
săptămână. Dacă în

această săptămână nu se rezolvă
acest conflict, greva de la
Electrolux o va depăși pe cea din
2012 care a durat patru
săptămâni. Și la cum stau
lucrurile în acest moment, doar
dacă cedează conducerea
fabricii conflictul se va stinge,
deoarece greviștii sunt deciși să
continue ”până la capăt”.

Hotărâți: 
Până la capăt!

Și ieri dimineață,
greviștii s-au adunat în aceeași
parcare din curtea fabricii, unde
au scandat lozinci împotriva
conducerii Electrolux. rând pe
rând, liderii de sindicat, Sorin
Faur, Vasile Dârle și radu Matica,
i-au întrebat pe sindicaliști dacă
vor să continue greva, răspunsul
primit în cor fiind unul singur:
DA.

Mai mult decât atât,
greviștii nu au de gând să reducă
din cererile formulate la
începutul grevei.

Bani în contul
Solidaritatea

Tot ieri dimineață,
Vasile Dârle a dat o veste foarte
bună pentru greviști, dar care se
poate transforma într-o lovitură
foarte grea pentru conducerea

fabricii.
Potrivit lui Vasile Dârle,

până ieri dimineață, în contul de
solidaritate deschis de Cartel Alfa
pentru greviștii de la Electrolux s-
au adunat 14.200 de lei. De
asemenea, în cursul zilei de ieri
mai trebuia să   intre suma de
5.000 de lei de la Cartel Alfa
Prahova, precum și alți bani.

Astfel, la finele zilei, în
contul Solidaritatea s-au adunat
circa 20.000 de lei. Acest lucru îi
întărește pe sindicaliștii de la
Electrolux să continue greva.

Contul Solidaritatea
interesant este faptul că

marea majoritate a banilor
adunați în cont au fost donați de
colegii greviștilor din cadrul
filialelor din țară ale Cartel Alfa.
Mult prea puțin au fost donați de
sătmăreni.

Poate că sunt sătmăreni
care ar dori să îi ajute pe greviștii
de la Electrolux, dar nu știu cum
să o facă.

De aceea, facem din
nou public contul în care pot fi
depuși bani:

Contul de solidaritate a
fost deschis pe numele Sindicat
Cartel Alfa la Banca Transilvania.
Astfel, cei care doresc pot să-i ajute pe
greviștii de la Electrolux depunând
orice sumă de bani în contul IBAN
RO37BTRLRONCRT0P57457
301 PRECIZARE. ÎNTRE T ŞI
P ESTE CIFRA 0 (ZERO)

Oricine poate depune aici,
orice sumă de bani, de la doi lei în sus.
indiferent cine va depune bani în
acest cont, noi nu îl vom face public.
Banii adunați vor fi împărțiți tuturor
greviștilor.

GrEVĂ. Greviștii au început a patra săptămână de grevă foarte deciși: Până la capăt!

FlOriN DurA

De primă de
încadrare  beneficiază șomerii
înregistrați la agențiile pentru
ocuparea forței de muncă care
se încadrează în muncă,
potrivit legii, într-o altă
localitate situată la o distanță
mai mare de 15 km față de
localitatea în care își au
domiciliul sau reședința.
Cuantumul primei de
încadrare se calculează la 0,5
lei/km dar nu mai mult de 55
lei/zi, proporțional cu
numărul  de zile în care
persoanele în cauză desfășoară
efectiv activitatea la
angajatorul la care se
realizează încadrarea în
muncă, a precizat directorul
AJOFM Satu Mare, Simona
Derșidan.

Pentru a beneficia de
primă de încadrare, care se
acordă la cerere, persoana

trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele
condiții:
- să se  înregistreze la agenția
județeană  pentru ocuparea
forței de muncă (AJOFM), în
raza căreia are
domiciliul/reședința ;
- să se angajeze, potrivit legii,
într-o localitate situată la o
distanță mai mare de 15 km de
localitatea în care are
domiciliul sau reședința;
-are domiciliul sau reședința
ori își stabilește noul
domiciliu sau noua reședință
în zonele prevăzute în Planul
Național de Mobilitate;
- să se  angajeze cu normă
întreagă, pe o perioadă de cel
puțin 12 luni

Prima de încadrare
reprezintă un sprijin financiar
neimpozabil, acordat pe o
perioadă de 12 luni.

Prima de încadrare pentru cei care se mută cu serviciul în altă
localitate

Concursuri de
vinuri nobile la
Dobra, Beltiug și
Berveni

În acest  we ek- end
au  d e b utat  c on c ur suri l e
l o ca l e  d e  v inuri  la
D o bra ,  B e lt i ug  ș i
B er ven i .  Juri u l  e ste  d e
p ă rere  că  v inuri l e
prezentate sunt mult  mai
b un e  d e cât  c e l e  d in  a n i i
pre ce denți  ș i  a șteaptă  cu
n eră b da re  e tap e l e
vi itoare  a le   concursului .  

C on du c ere a
C ons i l i u lu i  Ju d e țe a n
Satu  Ma re  s a lută  mun ca
d ep us ă  d e  v i t i c u ltori i
s ătmă ren i ,  da r  ș i  d e
m em bri i  A s o c i ați e i
V in i vi t i c u ltori l or  d in
Po d g ori i l e  Tra d i ți ona l e
Sătmă ren e  ș i  l e  ure a z ă
mult  succes  în  concurs .

Vagonul de
deportare, expus 
și la Satu Mare

O  in e d i tă ,  da r  în
a c e la ș i  t imp  durero a s ă
e xp oz i ț i e  va  f i  d e s c h i s ă
în  c urâ n d  la  Satu  Ma re .
Este  vor b a  d e spre
e xp oz i ț i a  inti tu lată
sug e sti v  „Va g onu l  d e
deportare”  org anizată  de
„Élet  Menete  Alapit vány
-Fundaţia  Marşul  Vieţi i”
din Budapesta .  

” Vă  invi tă m  c u
d ra g  s ă  luaţi  p a r te  în
data  d e  1  apri l i e  2 0 1 9 ,
ora  1 1 ,  la  Ga ra  Satu
Ma re ,  la  d e s c h i d ere a
e xp oz i ţ i e i  „Va g onu l  d e
deportare” org anizată de
„Élet Menete Alapitvány-
Fundaţia  Marşu l  Vieţi i”
d in  Budap esta ,  la  care
suntem co - org an izatori .
Exp oz iţia  va  f i  desch isă
în  p erioada  1-7  apri l ie
2019”,  este  mesa ju l
transmis  de  preșe dintele
Comun ități i  Evrei lor
Satu Mare,  Adrian Beşa .

Exp oz iția  va  f i
desch isă  de  către
primar u l  mun icipiu lui
Satu  Mare ,  Kereskenyi
Gab or,  dar  vor  ma i  lua
cuvântu l  ș i  a l te
personal ități  invitate.  ”A
comemora  ș i  a  ream inti
este  o  obl ig ație  p entr u
noi  toți !”,  este  motto -u l
acestei  expoziți i .
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REZULTATE

Promovabilitate de sub 50% 
la simularea Evaluării Naționale
8Mai mult de jumătate dintre elevi, fie ei de clasa a VII-a sau a VIII-a, au luat note sub cinci

Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare a
centralizat rezultatele

înregistrate la simularea
probelor scrise din cadrul
Evaluării Naționale. Din
nefericire, rezultatele sunt
dezamăgitoare deoarece mai
mult de jumătate dintre elevii
care au susținut aceste simulări
au obținut note mai mici de 5. 

rezultate la clasa a
Viii-a

La simularea susținută
de elevii claselor a VIII-a, 1157
de elevi au obținut medii mai
mari sau egale cu 5, ceea ce
reprezintă 46,67% din cei 2.479
de elevi prezenți la toate probele.

Pe discipline de examen,
procentul notelor mai mari sau
egale cu 5 este 58,50% la Limba
și literatura română, respectiv
30,73% la Matematică. La proba
de Limba și literatura maghiară
79,57% au obținut note peste 5,
iar la Limba și literatura germană
81,67%.

rezultate la clasa a
Vii-a

La simularea susținută

de elevii claselor a VII-a, 1083 de
elevi au obținut medii mai mari
sau egale cu 5, ceea ce reprezintă
42,93% din cei 2523 de elevi
prezenți la toate probele.

Pe discipline de examen,
procentul notelor mai mari sau
egale cu 5 este 51,49% la Limba
și literatura română, respectiv
34,03% la Matematică. La proba
de Limba și literatura maghiară

61,80% au obținut note peste 5,
iar la Limba și literatura germană
72,73%.

rezultate, analizate
În situația analizată pe

discipline sunt incluși și elevii
care nu au participat la toate
probele. 

Rezultatele obținute de

elevi la simularea probelor scrise
ale Evaluării Naționale vor fi
analizate la nivelul fiecărei unități
de învățământ, prin discuții
individuale cu elevii, dezbateri la
nivelul clasei, ședințe cu părinții,
precum și la nivelul consiliului
profesoral, în vederea adoptării
unor măsuri pentru
îmbunătățirea performanțelor
școlare.

FLorin DurA

DEZAMĂGITOR. Elevii sătmăreni au obținut rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale

Elevii clasei a II-a de la
Liceul de Arte Aurel Popp din
Satu Mare au câștigat locul I la
Concursul național „Călătoria
mea interculturală” – ediția a VI-
a, pentru al doilea an consecutiv.
Concursul s-a desfășurat în Ora-
dea, în perioada 22-24 martie
2019, mai devreme decât în anii
trecuți.

Jurnaliștii sătmăreni,
coordonați de doamna
învățătoare Elida Penina Paul, au
pus în scenă un moment inedit, în
care Mara Jofi, Denisa Hutton și
Ester Nori au povestit despre per-
soanele care le influențează viața,
despre pasiunile lor , despre acele
persoane pe care le au ca și model
și de la care au mereu câte ceva de
învățat. Alături de colegele lor a
fost și Andra Hălbac, cea care le-
a susținut necondiționat, colega
care le-a încurajat și care a trăit
alături de ele emoția concursului.

La concurs au participat
echipaje de elevi din mai multe
județe ale țării, aparținând
minorităților naționale din Ro-
mânia (aromâni, bulgari, cehi,
croați, evrei, greci, italieni, lipo-
veni, maghiari, polonezi, rromi,
ruși, sârbi, slovaci, tătari, turci,
ucraineni).

Competiția a avut loc

sâmbătă, 23 martie 2019, înce-
pând cu ora 9.00, la Liceul Teore-
tic ”Aurel Lazăr” Oradea, acolo
unde, de altfel, copiii din toată
țara au petrecut momente de ne-
uitat împreună, au legat prietenii
și au demonstrat încă o dată că
împreună reușim să fim o familie.

După concurs, la ora
16.00, a avut loc parada portului
tradițional al etniilor prin centrul
orașului Oradea. Orădenii au
făcut zeci de fotografii și au rămas
plăcut surprinși de frumusețea
costumelor care de care mai fru-
moase.

Duminică a fost ziua în
care emoțiile s-au intensificat în
așteptarea rezultatelor. Elevii Li-
ceului de Arte Aurel Popp au ieșit
și de această dată învingători, fiind
apreciați de toți cei prezenți. Co-
piii, alături doamna învățătoare,
au muncit mult pentru ca totul
să iasă perfect și așa a fost. Anul
viitor concursul se va desfășura
la Deva.

Acest concurs ne face
să înţelegem că fiecare dintre
noi are un rol deosebit de im-
portant în înţelegerea și accep-
tarea diferitelor culturi și a
modului de viaţă din România,
precum și la validarea acestui
dialog ca factor esenţial pentru

o lume în mișcare și continuă
transformare în care trăim.

Cunoașterea celui de
lângă noi ne poate crea nouă, ca
societate, o identitate mai pu-
ternică. Concursul Național

este cuprins în Calendarul
Concursurilor Naționale
Școlare, cu finanțare M.E.N., în
categoria Concursuri Școlare
Interdisciplinare și Transdisci-
plinare.

“Jurnaliștii” Liceului de Arte “Aurel Popp” Satu Mare, primii pe țară

Siguranța
cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor
sătmăreni

Polițiștii rutieri din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au desfășurat
în perioada 22 - 24 martie a.c.
activități de combatere și
prevenire a accidentelor rutiere,
desfășurate pe principalele artere
rutiere din județ, ocazie cu care
au aplicat peste 300 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 92.900 de lei.
Astfel, în weekendul din 22 – 24
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
200 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 36 300 de lei.

Zeci de permise
suspendate

De asemenea, polițiștii
rutieri au aplicat măsura
complementară de suspendare a
dreptului de a conduce în cazul a
22 de conducători auto și au
ridicat 3 certificate de
înmatriculare. Polițiștii de ordine
publică din cadrul Poliției
municipiului Satu Mare au
aplicat în acest sfârșit de
săptămână peste 90 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 30.000 de lei.

Bărbat bănuit de
furt, reținut de
polițiști 

Polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Satu Mare
au depistat și reținut la data de 23
martie a.c., un bărbat, de 34 de
ani, din localitatea Ghirișa,
bănuit de săvârșirea unei
infracțiuni de furt. La data de 23
martie a.c., polițiștii de
investigații criminale sătmăreni
au depistat un bărbat, de 34 de
ani, din localitatea Ghirișa,
bănuit că la data de 18 martie
a.c., a pătruns în incinta unei
universități din municipiul
Satu Mare iar dintr-un birou a
sustras un portmoneu care
conținea mai multe acte și
bani,  cauzând un prejudiciu în
valoare de aproximativ 500 de
lei. Prejudiciul a fost recuperat
de polițiști în proporție de
50%, în cauză cercetările
continuă în dosarul penal
întocmit sub aspectul
comiterii infracțiunii de furt
calificat, în cadrul căruia s-a
dispus reținerea acestuia
pentru 24 de ore. Ca urmare a
prezentării susnumitului la
data de 24 martie a.c., de către
procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Satu Mare cu
propunere de luare a măsurii
arestului preventiv, Instanța a
dispus față de acesta arestarea
preventivă pentru 30 de zile,
sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de furt calificat.
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Sătmăreanul Kereskényi Sándor,
premiat de președintele Ungariei
8Tatăl actualului primar al municipiului Satu Mare a primit distincția  Crucea de aur a
Meritului pentru merite deosebite

Consilierului județean
sătmărean, omului de
cultură Kereskényi

Sándor i-a fost acordată sâmbătă,
23 martie 2019, una dintre cele
mai înalte distincții oferite de
către președintele Ungariei, János
Áder, pentru merite deosebite-
Crucea de aur a Meritului.
Premiul i-a fost acordat de către
Lajos Mile, consulul general al
Ungariei la Cluj-Napoca, în una
dintre cele mai distinse încăperi
din oraș - Sala profesorală a
Liceului Reformat Satu Mare, în
prezența a numeroase
personalități sătmărene.

Numele de
Kereskenyi,
recunoscut de toți
sătmărenii

Cel care a rostit cuvântul
de laudatio a fost președintele
Consiliului Județean Satu Mare,
Pataki Csaba spunând: ”Numele
lui Kereskényi Sándor e cunoscut
de toți sătmărenii care au avut
legătură cu politica sau cultura.
Toți cunoaștem experiența sa în
ceea ce privește mediul politic sau
lumea culturală, și nu este de mirare
faptul că este recunoscut și dincolo
de granițele județului nostru.
Întotdeauna am ascultat cu
mândrie și devotament când a citat
din cărțile pe care eu le am în lista
cu cele pe care, neapărat, trebuie să
le citesc. Dar să dăm cuvântul
faptelor care îl caracterizează pe
Kereskényi Sándor de decenii în
organizarea comunității și în
domeniul culturii.

Activitatea sa în
organizarea comunității se poate
împărți în două etape. Prima –
între 1990 și 1992 – a avut ca scop
îmbogățirea numărului membrilor
în partidul proaspăt înființat,
UDMR. În aceastā perioadă,
împreună cu dr. Bura lászló, au
vizitat cele mai importante
localități ale județului cu scopul de
a mobiliza persoanele care au
activat în organizarea comunității
și i-au încurajat să devină persoane
publice. A doua etapă – 1998 și
2006 –și-a întors atenția către
tinerii din partid. Biroul senatorial
a devenit reședință pentru
Iniţiativa Tineretului Maghiar și
totodată a susținut implicarea unui
număr cât mai mare de tineri în
administrație. În perioada
mandatului său, dar și după aceea,
a susținut ideile tinerilor și financiar
și prin muncă, ca organizator.

Evidențiat în
domeniul cultural de
la începutul anilor
2000

În domeniul cultural s-a
evidențiat la începutul anilor 2000,
când a susținut conferințe despre
teoria politică și istoria politică, iar
din 2009 în centrul acestor
conferințe a ajuns cultura, iar prin
Atelierele Culturale Pentru
Perspective Clasice acestea au
depășit hotarele județului,
ajungând la un nivel regional.
După 2010, Kereskényi Sándor a
devenit un personaj important în
cultura minoritară, pentru care în
2015 a fost premiat de UDMR cu
distincția Bradul de Argint. Din
2016 este secretarul comisiei de

învăţământ și cultură din cadrul
Consiliului Județean, vizitează
localitățile județului și organizează
evenimente culturale. Susține ideea
faptului că transmiterea valorilor
publice se poate face cel mai
eficient prin transmiterea culturii,
pe care o folosește în stabilirea
relației cu bisericile, instituțiile
educaționale, și totodată cu sfera
economică și civilă. Cu asta,
Kereskényi Sándor e exemplul viu
pentru modul în care se pot susține
și înflori relațiile roditoare și vii
peste decenii.

Cred că s-ar putea
continua enumerarea activităților,
dar și din aceste exemple reiese că a
venit timpul ca experiențele și
cunoștințele dânsului să fie
recunoscute cu o distincție de
rangul Crucii de Aur a Meritului
din Ungaria. Și până acum am fost
mândri că județul Satu Mare are un
Kereskényi Sándor, dar acum
putem să ne bucurăm că nu suntem
singurii de această părere, iar
eforturile depuse în deceniile
trecute pentru maghiarii de
pretutindeni pentru păstrarea

culturii merită cea mai mare
distincție. felicitări domnului
Kereskényi Sándor, care cu
siguranță va rămâne cu noi încă
mult, ca să lucreze cu același
devotament, precizie și pasiune cu
care ne-a obișnuit!”

Mulțumiri celor
implicați

Kereskényi Sándor a
mulțumit autorităților pentru va-
lorosul premiu: „Comunitatea ma-
ghiară din Satu Mare este o forță de
modelare a istoriei, precum Refor-
mele lui Rákóczi sau Kölcsey. Aș
dori să mulțumesc familiei istorice
Kereskényi pentru care am încercat
să fiu demn și membrilor familiei
mele, care au ajutat și sprijinit co-
munitatea maghiară de zeci de ani,
dovedind unitate și credință seme-
nilor lor.”

Ceremonia s-a încheiat
cu cuvintele preotului lajos Király
care a citat versetul 24, capitolul 6
din a patra Carte a lui Moise: „Să
te binecuvânteze Domnul şi să te
păzească!”

la finele săptămânii
trecute, în Sala „Deák Endre” a
Centrului Cultural din Carei a
avut loc cea de-a douăsprezecea
ediție a concursului de talente
Tip Top Prichindel, organizat
de către Centrul Cultural al
Municipiului Carei. Concursul
s-a adresat copiilor de la
grădinițe și elevilor din clasele
0-IV. Aceștia au interpretat un
cântec, o poezie, au prezentat
momente de dans irlandez, dans
sportiv sau dans modern, dar au
fost interpretate și monoloage.

la ediția din acest an a
concursului de talente Tip Top
Prichindel au participat 20 de
elevi de la instituții de
învățământ din județul Satu
Mare.

Juriul concursului a
fost format din: leșan Iliszi
ligia, profesor de învățământ
primar; Ille loredana, profesor

de limba și literatura română;
Burlacu Helga, profesor de
învățământ primar, secția limba
germană; Robotin larisa, edu-
cator și profesor de limba
engleză. Prezentatorul eveni-
mentului a fost Adrian
Ștefănuți.

În urma deliberării,
anunțăm rezultatele celei de-a
douăsprezecea ediții a concursu-
lui de talente TIP TOP
PRICHINDEl:

Categoria grădiniță:
locul I – Gacso Julia
locul II – Gardo Emma
locul III – Kincs lara
Mențiune – Grupa de dans irlan-
dez de la Grădinița nr. 3 din
Carei
Mențiune – Uri Hajnal

Categoria clasele 0-IV
locul I – Varga Adriela

locul II – Mastan Camelia
locul III – Resch Carina Ioana
Mențiune – Hajnavics Richardo
Mențiune – Temfli Jasmin

Câștigătorii au primit
diplome și premii care au con-
stat în jucării, dulciuri și cărți.

fiecare concurent a primit
diplomă de participare și
ciocolată.

Organizatorii îi felicită
pe concurenți și pe coordona-
torii acestora pentru modul în
care s-au pregătit pentru con-
curs.

flORIN DURA

Câștigătorii celei de-a douăsprezecea ediții a concursului de talente
TIP TOP PRICHINDEL, de la Carei

Marș pentru viață 
la Negrești

Cu binecuvântarea PS
Părinte JUSTIN, Episcopul
Maramureșului și Sătmarului,
Protopopiatul Ortodox Român
Oaș, împreună cu Asociatia
Tinerilor Ortodocşi din Oaș și
Biroul pentru Catehizarea
Tineretului împreună cu preoţi,
profesori, copii, adulţi și familii
au spus “DA vieţii” participând
la cea de-a doua ediție a
”Marşului pentru Viaţă”,
organizat în data de 24 martie
2019, în Negrești Oaș. 

„Marşul pentru Viaţă”
reprezintă susținerea dreptului la
viaţă pentru toate fiinţele umane
începând cu momentul
concepţiei şi până la moartea
naturală. Totodată, este o
afirmare a familiei tradiționale și
a valorilor acesteia, care sunt
temelia unei societăți solide și
sănătoase.

Astfel, Marșul pentru
viață trage un semnal de alarmă
asupra numărului tot mai mare
de avorturi, precum și de
conștientizare a direcției greșite
în care se dezvoltă unele tendințe
autodistructive grevând adânc și
iremediabil echilibrul socio-
demografic al populației.
Activitățile de acest fel care
sprijină și prețuiesc darul sacru al
vieții sunt o datorie de onoare
pentru o societate care vrea să
dezvolte, să ducă mai departe si
să îmbogățească ceea ce a primit
de la generațiile anterioare.

Ansamblul de
Dansuri „Trei
Scaune”, în concert
la Carei

Marți, 2 aprilie 2019,
de la ora 19:00, va avea loc la
Teatrul Municipal din Carei
spectacolul folcloric „Vágják 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. 

Spectacolul ,,Pietre
în buzunar”

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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Preşedintele PSD, Liviu
Dragnea, a anunţat,
luni, la Parlament,

înaintea de şedinţa Comitetu-
lui Executiv Naţional al PSD la
care participă, că nu doreşte
deloc să se opereze, precizând
că asta este decizia lui. Din ne-
fericire, județul Satu Mare nu
are niciun candidat pe lista
PSD pentru europarla-
mentare. 

Liderii PSD au votat,
luni, în şedinţa CExN, lista
formaţiunii pentru alegerile eu-
roparlamentare. Astfel, pe
primele trei locuri se află,
potrivit unor surse social-de-
mocrate, Rovana Plumb, Car-
men Avram şi Claudiu Manda.

Liderii PSD au decis,
luni, ca lista partidului pentru
alegerile europarlamentare să fie
deschisă de ministrul pentru
Fonduri Europene, Rovana
Plumb, au precizat surse social
democrate pentru MEDIAFAX.
Ea este urmată de jurnalista Car-
men Avram şi de preşedintele
Comisiei parlamentare pentru
controlul SRI, Claudiu Manda.
Pe lista PSD, pe locuri eligibile,
se mai află Chris Terheş, Dan
Nica, Maria Grapini, Dragoş
Benea, Victor Negrescu, Tudor
Ciuhodaru şi Andi Cristea.

Comitetul Executiv al
PSD a început, luni, la Parla-
ment. Liviu Dragnea a afirmat,
înaintea participării la şedinţă,
„aici e lista”, referindu-se la
candidaţii pentru europarla-
mentare care vor fi validaţi la re-

uniunea partidului. „Asta este
lista”, a spus Liviu Dragnea pre-
sei, înainte să intre la şedinţa
CEX al PSD. Liderul social-de-
mocrat a sosit la şedinţa CEx
sprijinindu-se de Codrin
Ştefănescu, secretar general al
PSD.

Interesant este faptul că
județul Satu Mare nu are niciun
candidat la europarlamentare
din partea PSD, deși Ioan
Mircea Pașcu a ocupat, până
acum, o funcție de
vicepreședinte al Parlamentului
European. 

Liderul PSD Liviu
Dragnea a citit, luni, la Parla-

ment, după ședința CEX, lista
partidului la alegerile europarla-
mentare:
1. Rovana Plumb
2. Carmen Avram
3. Claudiu Manda
4. Chris Terhes
5. Dan Nica
6. Maria Grapini
7. Tudor Ciuhodaru
8. Dragos Benea
9. Victor Negrescu
10. Andi Cristea
11. Natalia Intotero
12. Gabriela Zoana
13. Bianca Gavrilita
14. Emilian Pavel
15. Doina Pana

16.  Crina Chilat
17. Balanica Mariana
18. Razvan Popa
19. Luminita Jivan
20. Pavelescu Alin
21. Augustin Ioan
22. Catalin Grigore
23. Paturca Roxana
24. Oana Florea
25. Dragos Cristian
26. Macaveiu Mihai Ion
27. Liviu Brailou
28. Florin Manole
29. Ion Voinea
30. Horia Grama
31. Alexandru Popa
32. Aida Caruceru
33. Gheorghe Tomoiaga

Fără sătmăreni pe lista PSD 
pentru europarlamentare

Trei funcţionari de la
Direcţia de Sănătate Publică
(DSP) Bucureşti au fost puşi
sub acuzare pentru că l-au
ajutat pe falsul medic Matteo
Politi să profeseze, aceştia fiind
acuzaţi de fals intelectual,
instigare la fals intelectual şi
complice la fals, au declarat
pentru MEDIAFAX surse
judiciare.

Procurorii de la
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 1 au
efectuat, luni, percheziţii la
DSP Bucureşti, fiind vizate
patru persoane, între care trei
funcţionari ai instituţiei şi un
consilier juridic, acuzaţi că ar fi
acordat pentru doi italieni
coduri de parafă în baza unor
dosare incomplete.

„În cursul anului 2018,
cei trei funcţionari din cadrul
DSP Bucureşti au falsificat mai
multe înscrisuri, atestând în fals
că două persoane de cetăţenie
italiană au calitatea de doctor şi
dreptul de a practica aceasta

profesie pe teritoriul României,
eliberându-le coduri de parafă
în baza unor dosare
incomplete. Cu privire la cea
de-a patra persoană s-a reţinut
că în calitate de consilier
juridic, reprezentant al celor
două persoane de cetăţenie
italiană, a înlesnit eliberarea
codurilor de parafă în baza
dosarelor incomplete şi a
falsficat mai multe înscrisuri,
prin care se atesta, în mod fals,
că au fost depuse la dosarele sus
menţionate toate înscrisurile
necesare eliberării codurilor de
parafă”, arată procurorii de la
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 1.

Unul dintre medicii
italieni este Matteo Politi,
chirurg fals care opera în clinici
private.

Procurorii au pus în
mişcare acţiunea penală faţă de
falsul chirurg italian Matteo
Politi, el fiind acuzat de
înşelăciune în formă continuată
şi simplă şi de exercitarea fără

drept a profesiei de doctor. În
privinţa infracţiunii de
înşelăciune, italianul e acuzat că
a păgubit două persoane,
spunându-le că este
proprietarul unei clinici private

şi că le poate închiria un spaţiu
în cadrul unităţii. Acesta i-a
păgubit pe cei doi reclamanţi
de o sumă de bani achitată ca
garanţie pentru închirierea
spaţiului.

Trei funcţionari DSP Bucureşti, puşi sub acuzare pentru
că l-ar fi ajutat pe medicul fals Matteo Politi

Bursa Generală a
Locurilor de Muncă

Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de
Muncă Satu Mare organizează
vineri,12 aprilie 2019, începând
cu ora 09:00, o nouă ediție a
Bursei Generale a Locurilor de
Muncă.

Evenimentul se
adresează tuturor persoanelor
aflate în căutarea unui loc de
muncă sau celor care doresc să se
reorienteze profesional spre
ocupații cu posibilități de
menținere a raporturilor de
muncă pe termen lung.

Obiectivul principal al
bursei îl constituie creșterea
gradului de ocupare prin
corelarea  cererii cu oferta de
locuri de muncă , existând
posibilitatea interacțiunii
directe dintre angajator și
solicitantul locului de muncă.

Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de
Muncă a demarat acțiunea de
contactare a agenților
economici în vederea depistării
unui număr cât mai mare  de
locuri de muncă vacante din
diverse domenii de activitate,
care să fie oferite participanților
la bursă.

Agenții economici ce
vor participa la bursă vor avea
prilejul de a recruta și selecta
personal în funcție de cerințele
concrete ale locului de muncă pe
care îl oferă.

Agenții economici
interesați să participe la această
acțiune pot depune situația
privind locurile de vacante până
in data de 11 aprilie 2019  la
sediul instituției din Satu Mare
strada Ion Ghica nr.36, sau o pot
transmite pe adresa de e – mail
ajofm@sm.anofm.ro   cât și pe
fax 0261/770238.

Beți mangă, 
la volan

La data de 22 martie
a.c., trei bărbați de 63, 21 respec-
tiv 34 de ani, au fost depistați pe
raza județului Satu Mare, la
volanul unor autoturisme,
aflându-se sub influența băutu-
rilor alcoolice. Astfel, la data de
22 martie a.c., polițiștii rutieri
sătmăreni au depistat trei
bărbați de 63, 21, respectiv 34
de ani, din localitățile Noroieni,
Satu Mare și Homoroade care se
aflau la volanul unor autotu-
risme aflându-se sub influența
băuturilor alcoolice. În urma
testării cu aparatul alcooltest a
celor trei conducători auto au
rezultat concentrații alcoolice
de 0,50 mg/l, 0,91 mg/l și 0,97
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, toții fiind conduși la spital
în vederea recoltării de probe
biologice de sânge pentru sta-
bilirea cu exactitate a al-
coolemiei. În toate cazurile
s-au întocmit dosare penale
sub aspectul comiterii
infracțiunii de conducerea pe
drumurile publice a unui autove-
hicul de către o persoană aflându-
se sub influența băuturilor
alcoolice.



Gazeta de Nord-Vest Mare Publicitate 8/Marţi, 26 martie 2019

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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Royal Dance Club Satu
Mare a participat
sâmbătă,  23 martie, la

Santandrei la concursul na-
tional de dans sportiv  Cupa
Oradea . O competiție ajunsă
la a 16-a ediție.   

La   concursul national
de dans sportiv au participat
250 de perechi din tara,  iar
ignat ovidiu a fost invitat ca
arbitru la aceasta     competitie.
sătmărenii au reușit să se

impună la categoria open Basic
Latino, 16-35 ani, unde
perechea Decsei David- Co-
ciota Carina s-a dovedit a fi cea
mai bună din concurs.

perechile de la royal Dance
Club au avut o evolutie remar-
cabila la aceasta competitie
sportiva , obtinand  urma-
toarele rezultate la diferite cate-
gorii de varsta si clasa:

Decsei David- Cociota
Carina (Foto) locul 1  open
Basic Latino 16-35 ani

Crisan Matei - Mesaros
Briana  locul 4 precompeti-

tional 3 dansuri  4-9 ani
Bodnar aron - Bodnar

sabina locul 6 precompeti-
tional 3 dansuri  4-9  ani

Kuki roland - Kuki
vivien locul 7 Clasa E 12-15
ani

Bocrici alessio - Dragos
Daria locul 7  Hobby 6-9 ani

pugner Donca gerard
- Kovacs sofia locul 7 Hobby
6-9 ani

Meritul le apartine atat
sportivilor, cat si antrenorilor
ovidiu ignat, varga otto si
Marius iepure.

SPORT AZI LA TV
20:00 tEnis, Wta&atp
turneul din Miami Digi 2, Digi
4
21:30 voLEi F, FinaLa
CEv CUp
Busto arsizio - CsM volei alba
Blaj Digi 3
21:45 FOTBAL, PRELI-
MARII EURO 2020 România
- Insulele Feroe PROTV

Liderul din Sibiu,
prima înfrângere în
propria arenă!
CsU sibiu, ocupanta primului
loc în grupa roşie a Ligii
naţionale de baschet masculin, a
fost întrecută în runda cu
numărul 8 a părţii a doua de cam-
pioana en-titre CsM CsU
oradea, scor 70-72 (39-39). a
fost întâia înfrângere în propria
arenă a teamului de lângă Cibin.
De care avea să profite U Bt
Cluj-napoca, învingătoare în
partida cu sCM timişoara, 95-
86 (47-40), care a preluat conduc-
erea, cu un punct avans. Diferenţă
ce poate fi anulată miercuri seara
după desfăşurarea restanţei dintre
BCMU FC argeş piteşti şi CsU
sibiu. Duninică seara formaţia
argeşeană a reuşit să se impună în
faţa vecinilor de la sCMU
Craiova cu 83-80 (47-38), succes
realizat în ultimul minut, graţie
loviturilor libere transformate de
gheorghe şi Jeremic.

victoria Carei a schimbat antrenorul în iarnă,
iar Marius Botan parcă a venit și cu un suflu nou, dar și
cu ... victoriile. Careienii au ajuns, iată, la doar două
puncte în urma liderului, as Căpleni, după succesul din
weekend din meciul cu ocupanta locului secund, scha-
magosch Ciumești.

victoria s-a impus cu 2-1 și așteaptă acum un
nou pas greșit al liderului, as Căpleni, pentru a putea

spera la o clasare pe prima poziție. 
Liderul as Căpleni a stat în weekend după ce

în urmă cu două runde pierdea acasă derby-ul localității
cu Fortuna...Un 1-2 în care as a deschis scorul, dar apoi
Fortuna a întors rezultatul...De remarcat și prezența nu-
meroasă a spectatorilor...peste 400 la un meci de liga  a
4-a. impresionant am zice...

În prima serie, talna orașu nou rămâne neîn-

vinsă după un 6-0 de încălzire în prima rundă din 2019.
Energia negrești  s-a impus greu , 2-1 la Halmeu, și ră-
mâne la un punct în urma liderului.

seria B e dominată clar de CsM olimpia satu
Mare. Elevii lui ritli au câștigat clar 5-0 la vetiș și par a
nu avea rivali. Cel puțin până-n elite.

Din păcate, am avut parte și de câteva meciuri
amânate în seria B.

Liga a 4-a  /  Se strânge lupta pentru șefia seriei C

Dans sportiv

Aur pentru Royal Dance Club
la Oradea
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Ioan Becali a povestit
duminică cum a realizat în
2014 transferul lui Florin

Gardoș de la FCSB la
Southampton, deși impresarul
era în închisoare la acea vreme.

„Cel mai spectaculos
transfer pe care l-am făcut a fost
al lui Gardoș, la southampton.
l-am făcut din pușcărie, din
slobozia, de la un telefon agățat
de perete. Înainte să fiu arestat,
Gardoș era pe lista lui
southampton, acolo unde
mauricio Pochettino era
antrenor. l-am sunat, nu mi-a
răspuns și m-a sunat el înapoi.
mi-a zis că știe cine sunt și că s-
ar putea să plece la Tottenham,
deci nu mai decide el transferul.

Ulterior am fost arestat,
iar ronald Koeman a venit
antrenor la southampton. l-am
sunat pe Dragoș sârbu (n.r. - cel

care se ocupa de firma de impre-
sariat) și i-am zis să-l caute pe
ronald și să-i transmită că în
ziua următoare îl voi suna. O să
îi apară un număr de centrală și
să răspundă.

l-am sunat din

pușcărie. mi-a spus că îi pare rău
de mine, iar eu i-am zis «ai o
listă cu fundași centrali, lăsată de
Pochettino. Gardoș e pe listă».
el mi-a zis să-l sun ziua
următoare. l-am sunat și mi-a
spus «Da, Gardoș e pe o listă cu

6 fundași». Îi zic «Uite, ești pri-
etenul meu, ai spus că îți pare rău
de mine. ai 3 fundași și îți mai
trebuie unul. ia-l pe Gardoș».
m-a întrebat ce caracter are și i-
am spus că e precum Chivu,
cuminte și muncitor.

Și uite așa a dat 6,8 mil-
ioane de euro pentru el, iar
Gardoș a primit 4 milioane net
pentru 4 ani de contract. a fost
cel mai spectaculos transfer, de la
un telefon lipit de perete”, a de-
clarat Giovani Becali la TV Digi
sport.

Florin Gardoș ajungea
în 2014 la southampton pentru
6,8 milioane de euro. Din cauza
accidentărilor, fundașul a prins
în 4 ani doar 18 meciuri pentru
echipa de seniori și 17 pentru
echipa a doua. Ulterior, în 2018,
a venit la CsU Craiova, iar
acum, ajuns la 30 de ani, este îm-
prumutat la Poli iași.

ineDiT

Gardoș, cel mai spectaculos transfer
realizat de Giovanni Becali
8 impresarul a povestit la Digisport cum l-a convins din pușcărie  pe Koeman 
să-l ducă pe sătmărean la southampton

antepenultima etapă a
sezonului regulat al euroligii
masculine de baschet a pus pe jar
echipele din prima parte a ier-
arhiei. liderul Fenerbahce a
pierdut partida din deplasare cu
principala urmăritoare ŢsKa,
realul a cedat pe terenul
Baskoniei, anadolu a câştigat la
Buducnost, Panathinaikos la
Olimpia, iar Olympiacos a cedat
la un scor greu de anticipat în
fieful celor de la Herbalife Gran
Canaria.

ŢsKa moscova s-a
impus cu 70-68 (36-35) în con-
fruntarea cu Fenerbahce istanbul
şi păstrează şanse mari să încheie
pe locul secund după înfrângerea
formaţiei madrilene la
ambiţioasa Baskonia Vitoria
Gasteiz, 76-86 (36-39). Bascii,
ajunşi pe locul 6, mai speră la ac-
cederea în playoff. anadolu efes
istanbul n-a avut emoţii în de-
plasarea de la Buducnost Pod-
gorica, pe care a câştigat-o cu
91-84 (50-40). În schimb, FC
Barcelona a pierdut pe terenul
echipei Bayern munchen la un
singur coş, 71-73, deşi a condus
la pauză cu 36-32.

maccabi Tel aviv
reuşeşte o victorie preţioasă, 76-
71 (40-43) la Himki regiunea
moscova, ca şi Panathinaikos
atena, 95-83 (44-47) la Olimpia
armani milano, altă formaţie cu
şanse la calificarea în playoff.
Unde poate ajunge şi zalgiris
Kaunas, 94-67 (43-30) cu Dar-
rusafaka Dogus istanbul.
Olympiacos Pireu, întrecută net,
67-90 (30-40) la Herbalife Gran
Canaria, a căzut pe poziţia 9, dar
poate ajunge în primele opt dacă
va obţine victorii în ultimele
două meciuri.

suspansul continuă şi în
runda următoare cu întâlnirile
Panathinaikos-real, maccabi-
Herbalife Gran Canaria,
Olimpia-Fenerbahce, Baskonia-
anadolu, Olympiacos-zalgiris.

Fenerbahce
pierde partida
derby cu ŢSKA 
la un singur coş!

Înfrângerea din meciul
suedia-românia 2-1 a lăsat
urme mai adânci decât lasă cei de
la FrF să se vadă. Pentru că o
ratare a calificării la euro 2020
pentru românia ar însemna o
adevărată tragedie, în primul
rând pentru că Bucureştiul va or-
ganiza patru partide de la
turneul final, trei din grupe şi o
“optime”.

Tocmai de aceea, orice
alt rezultat în afara unei victorii
cu Feroe ar scădea drastic
şansele noastre de calificare, în
condiţiile în care suntem în
luptă cu alte trei echipe, spania,
suedia şi norvegia, pentru două
locuri.

Chiar dacă a încercat să
fie calm la finalul meciului de la
stockholm, Cosmin Contra este
conştient de situaţie. Tocmai de
aceea are pregătită o formulă
ofensivă pentru jocul cu Feroe şi
speră ca echipa să bifeze primele
trei puncte.

iar dacă plecăm de la
premisa că spania e prea
valoroasă ca să nu ajungă la euro
2020, rămâne un singur loc şi 3
candidate, iar noi avem deja o în-
frângere!

românia-Feroe: Formula
lui Contra are patru noutăţi faţă
de partida de la stockholm

Tocmai de aceea trebuie
să batem Feroe ca să mai avem

speranţe. românia-Feroe se
joacă marţi, de la 21:45, şi va fi
transmis de PrOTV. Oricum,
Contra nu-şi permite să mai
joace, cel puţin la meciurile
următoare, altfel decât la victo-
rie.

Pe lângă cele patru
jocuri care ne-au fost oferite şi
tragerea la sorţi a grupelor de la
eUrO 2020 va avea loc la
Bucureşti! este o onoare fără
precedent pe care a primit-o
românia în fotbal, iar o absenţă
a naţionalei noastre de la turneul
final ar dezamăgi milioane de iu-
bitori ai fotbalului. Şi ar semăna
cu un fiasco financiar pentru
Bucureşti.

Echipa probabilă a României
cu Feroe:

Tătăruşanu - Benzar, săpunaru,
moţi, Bancu - r. marin, n.
stanciu - Chipciu, Keseru, Deac
- Puşcaş
Faţă de titularii din meciul din
suedia, ar sări din schemă
manea, Dr. Grigore, Băluţă şi
mitriţă.

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega
Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Preliminariile eUrO 2020: rOmânia- insUlele FerOe, 
azi Ora 21.45-PrOTV

Miza pe ofensivă
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam soferi cu experienta
pentru transport intern/interna-
tional de marfa cu categoria C re-
spectiv C+E, Carei. Telefon:
0774085581.  
l SC Atlantic Impex SRL Carei
angajeaza lucrator gestionar si lu-
crator comercial. Telefon:
0756054138.
l Angajam lacatus mecanic,
Carei. Telefon: 0744520219
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.

DECESE

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.

SOCIETATI

l SC B. LUMINIS SRL ,prin COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul in Satu Mare,  str.
Ioan  Slavici,  nr.  13,  numită  lichidator judiciar, prin Încheierea din data de 22.01.2003,
pronunțată de Tribunalul Satu Mare, aduce la cunoștința persoanelor interesate  faptul
că , la data de 22.03.2019, a fost acceptată oferta depusă de B.N.B. privind cumpărarea
apartamentului  nr. 5 situat în Negrești Oaș , str.  Victoriei , bl.44,et. 3,a p.5 , înscris în
CF. nr. 101587-C1-U3 ,la prețul de 70.000 lei. Supraofertele se pot depune la  sediul
lichidatorului din Satu Mare, str. I. Slavici, nr. 13, până la data de 30.04.2019, ora 12 .
Pasul de supraofertare este de cel puțin 10 % din oferta depusă , respectiv 7.000 lei (70.000
+7.000 lei=77.000 lei  ).La data depunerii ofertelor , persoanele interesate trebuie să
achite  20 % din prețul oferit. În caz de adjudecare , suma  reprezintă avans preț  și va avea
regimul juridic prevăzut de art. 1544 alin. 2 din C.civ. Bunul se va vinde la oferta cea mai
mare depusă , până la data de 30.04.2019. În cazul în care  vor fi depuse două oferte la
aceeași valoare-dacă este cea  mai mare- se va organiza  o ședință de licitație între cei doi
ofertanți , data acesteia urmând să fie stabilită, ulterior. Informații suplimentare se pot
obține la sediul lichidatorului judiciar sau  la nr. de telefon  0261711516.Prezentul anunț
va fi notificat Tribunalului Satu Mare, administratorului special al SC B LUMINIS SRL
, doamnei B.M. şi  doamnei  B.N.B.COMCAS LJ 2000 SPRL   

PIERDERI

l Pierdut Certificat Constatator firmei Hajdu VASILE pfa, cui 20946152,
f30/38/2007. Se declara nul.

Cu durere in suflet anuntam decesul celei care a fost mama iu-
bitoare, soacra si bunica

vAd. iNv. GrozA ElvirA
Odihna vesnica. Dumnezeu s-o ierte. Inmormantarea va avea
loc la Cimitirul Greco-Catolic-Gara. Marti 26.03.2019 de la
ora 14.00

Fam.Groza ovidiu

ANUNT

Subscrisa EURO INSOLV S.P.R.L., cu sediul social  în Satu Mare, strada  Ni-
colae Bălcescu, nr. 10, judeţul  Satu Mare, telefon  0361/809.462; 0361/809.460,
e-mail   office@euro-insolv.ro, desemnat lichidator judiciar al SC GREEN
CARGO TRANS SRL,  – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu se-
diul în Satu Mare, str. Oituz, nr. 15 B, jud. Satu Mare, CUI 29233136, număr
de înregistrare J30/798/2011, notificăm urmatoarele:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în
cursul procedurii este  09.04.2019;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este  07.05.2019. Termenul de depunere a
contestaților împotriva tabelului suplimentar este de 7 zile de la data publicării
acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor
este 04.06.2019.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în Satu Mare,
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 10,  la data de 31.05.2019, ora 14:00, având ca ordine
de zi – prezentarea situației debitoarei, confirmarea lichidatorului judiciar, apro-
barea onorariului lichidatorului judiciar.
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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, situat în loc.
Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,– 53.200 euro + TVA.
o Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, înscris în CF
177941 Satu Mare, nr. cadastral 177941, situat pe strada
Depozitelor, F.N., având sechestru în favoarea Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii; - 349.500 lei
o Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris în CF
3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14, situat pe strada
Depozitelor, F.N având sechestru în favoarea Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii; - 79.220 lei
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 Prietenia, 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 Arhitecture 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 Arhitecture 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 arabil. 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 arabil.–14.256 euro
o Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și construcții
formate din magazie de ierbicide având SC 110 mp, mag-
azie 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
format 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, depozit carburant , post
transformare,  în suprafaţă utilă de 2.170 mp şi suprafaţă
măsurată de 3.354 mp și teren intravilan în suprafață de
4.240 mp, situate în loc. Bistrița, cartier Unirea, jud. Bistrița
Năsăud, înscrise în CF 388/1 având nr. top.
706/1/1/1/3/1 și 706/1/1/1/b/1 -250.000 euro
o Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de Mureș, co-
muna 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 extrav-
ilan – 110.950 euro
o Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de 31.096
mp situate în loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 24A, jud.
Satu Mare - 350.000 euro + TVA; 
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 in-
travilan 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 per-
sonal, birouri, grupuri sanitare având suprafața construită
de 2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +  teren in-
travilan în suprafață de 5.800 mp - 259.724 euro
o Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat  în loc.
Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare, înscris
în CF 101574 având nr. top 760/9 + Construcție
zootehnică ( extratabulară ), alături de anexă gospodărească
( tabulară ) și șopron deschis ( extratabular ) + Teren in-
travilan 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, situate în sat Trip, str.
Principală, nr. 144, jud. Satu Mare - 94.141 euro
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap. 2, com-
pus 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, con-
structie cu destinatie administrativa, productiva si depoz-
itare 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 ), situate 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 imobilul este
proprietatea persoanei fizice Ștrango Vasile și nu face obiec-
tul 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 in-
travilan“, 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, co-
muna 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. Victo-
riei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp - 740 euro +
TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str. Victo-
riei, 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, sit-
uate 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, put-
ere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina, rulaj esti-
mate 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 – propietatea Termo Con-
struct SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din îmbrăcăminte,

jucării, obiecte de igienă, accesorii, 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 Tehnoa-
groserv SRL – 7.970 lei lei + TVA
o Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea Ionică Trip
SRL
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii, auto)
proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) proprietatea
Girobel Company SRL
o Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea Salubrizare
Someș Sud SRL
o Bunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea 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 ) propri-
etatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Ne-
gresti Oas
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii 2000 SRL
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea Sarah
& Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea
Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Sebastian
SRL
o Bunuri mobile ( mobilier, echipamente tehnologice ) pro-
prieatea 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 ) pro-
prietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu platforma,
flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Eurobovis
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) proprietatea
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 am-
balat, 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 ) proprietatea Griga
SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) proprietatea
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 ) proprietatea
Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea Agro
Nord Vest SRL
o Bunuri mobile  (, utilaje constructii ) proprietatea Termo
Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea Termo
Market Group SRL-D

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

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

sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în re-
gistrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare,
reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de

lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL- bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de
21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , - bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 77.383,06 lei +
TVA.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL, - deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.
SC  DOR IMPEX SRL, - scoate la vânzare, îmbrăcăminte și încălțăminte, preț total 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 LAMBORGHINI
R155DT preț 47.965,34 lei , încărcător frontal preț 17.376,55  lei , mașină bilonat preț
16.992,99 lei , freză rotativă FREZĂ F2140 preț 10.364,49  lei, remorcă agricolă UATL15SS
preț 7.375,95  lei, autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 43.310,97 lei,
prețurile nu conțin TVA.
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 29.03.2019 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”

SC  PV TUPILAŢI SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin încheierea   civilă  nr.
60/F/CC din data de  12.02.2019,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de Con-
tencios Administrativ și Fiscal  în dosarul  2279/83/2018.
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este    28.03.2019.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura
insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este
16.04.2019.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 07.05.2019.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz ne-
trecute  de lichidatorul   judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă
persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului
preliminar. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul social al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare,
strada Avram Iancu 49,  la data de 22.04.2019, ora 10:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului pro-
cedurii insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă; alegerea
comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

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

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

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

Magazin La Cristi
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii sunt sfătuiţi să îşi rezolve
astăzi problemele financiare. Dacă
aveţi un proiect neterminat, acum
este momentul să puneţi mâna la
treaba şi să duceţi totul la bun sfârşit.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii trebuie să se gândească serios la
viitorul lor. Stabiliţi-vă obiectivele şi
apucaţi-vă de treabă. Succesul nu vine
singur.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii sunt predispuşi la a face un
pas uşor disperat. Va fi cel mai probabil
o încercare de a vă rezolva problemele
financiare sau personale.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nativilor din zodia Rac le este
recomandat să scape de orice fel de
umbră care îi acoperă. Nu vă fie frică
să faceți concesii în afacerile dvs.
personale sau profesionale.

LEU (23 iulie – 22 august)
Pentru nativii din zodia Leu, această
zi va consta în rezolvarea de
chestiuni, sarcini și probleme
urgente.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nativii din zodia Fecioară nu ar
trebui să se grăbească astăzi să ia
decizii importante. Poate că cea mai
bună opțiune este să cereți o scurtă
pauză pentru a reflecta temeinic
asupra prevederilor deciziilor
dumneavoastră.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanţele vor fi pașnice și pozitive, în
26 martie. Această zi promite să fie
confortabilă și benefică din punct de
vedere emoțional.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Unii nativi ai zodiei Scorpion vor fi
nemulțumiți de ei înșiși. Este posibil
să nu poţi realiza în timp util un
proiect important de serviciu sau să
ajungi la un acord cu un partener de
afaceri.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
În 26 martie, Săgetătorii ar face bine
să se ocupe de afacerile familiei. Nu vei
întâmpina mari probleme. Nu există
riscul unor conflicte sau dispute. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Problemele minore nu par să îi
preocupe astăzi pe Capricorni. Vă
concentrați mai mult asupra
afacerilor personale și asupra
carierei, și asta e bine, spune
horoscopul. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Pentru Vărsători, nu este o zi în care
să pună presiune pentru a rezolva
lucrurile stringente.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Oboseala s-ar putea să îi
afecteze astăzi pe Pești. Veți
avea foarte mult de lucru, iar
efectele le veți resimți în partea
a doua a zilei.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

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

19:30 – Viata la tara (R)
20:45 – Muzică şi voie
bună 
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – La vârsta
noastră...(r)
02:30 – Muzica de petre-
cere
03:00 – Muzică şi voie
bună (reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (relu-
are)
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

21: 45 - Fotbal Preliminariile Campionatu-
lui European 2020: România - Feroe

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  21:45 Fotbal Preliminariile
Campionatului European 2020:
România - Feroe 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 Teleshopping
11:15 AP Prietenii

de la 11 13:00 Observator 14:00
AP 2K1 cu Mirela Vaida 16:00
Observator 17:00 Acces direct
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  Observator

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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Din când în când,
natura se răzbună pe om și
îi returnează mizeriile pe
care unii semeni de-ai noștri
le lasă atunci când ies la pes-
cuit sau la iarbă verde. Un

astfel de peisaj a putut fi
observat pe malul
Someșului. Se vede clar cum
Someșul s-a curățat de fla-
coane și alte mizerii,
lăsându-le pe mal.  

SĂRBĂTOARE

Manifestări de excepție
organizate de IPJ la Carei 
de Ziua Poliției
8 A fost prezentată tehnica din dotare, au fost făcute
demonstrații și a fost organizată o ședință festivă

Cu ocazia Zilei Poliţiei
române, care se
sărbătoreşte anual la

data de 25 martie, inspec-
toratul de Poliție Județean
Satu Mare a organizat ieri o
serie de manifestări la Carei, în
parcul dendrologic şi în
Castelul Karolyi. Manifestările
au fost apreciate de public
venit în număr mare la eveni-
ment.

Manifestările au debu-
tat cu expoziţia de tehnică din
dotarea structurilor rutiere,
acţiuni speciale şi criminalistice
din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Satu Mare. În

parc a fost expusă tehnica din
dotarea structurilor rutiere, de
acţiuni speciale şi criminalistice

din cadrul IPJ Satu Mare. 
De asemenea, publicul

a avut ocazia să viziteze stan-
durile de promovare a profesiei
de poliţist, a campaniilor de pre-
venire şi a activităţilor
desfăşurate de poliţiştii de prox-
imitate, precum şi cel de tragere
cu arme de tip airsoft.

La ora 12.00, în incinta
Castelului Karolyi a avut loc o
ședință festivă dedicată Zilei
Poliției Române, în cadrul căreia
au fost decernate distincții și
avansări în grad pentru polițiști. 

Imediat după momen-
tul festiv, publicul prezent la
manifestări a asistat la poate cel
mai așteptat moment al zilei, și
anume la demonstrațiile
polițiștilor cu câini de serviciu.

Florin dura

APRECIERE. Demonstrațiile făcute de polițiști 
au entuziasmat publicul

Când Someșul se răzbună

În Parcul UFO din
Satu Mare s-a amenajat un
skatepark modern, mult așteptat
de tineri, iar proiectele despre
care am vorbit sunt deja vizibile.
Investiția este de 620.000 de lei,
din care Primăria a alocat
530.000 de lei, iar partenerul din
cadrul acestui proiect, Rotary
Club Satu Mare, a avut o
contribuție de 90.000 de lei. 

Pompierii sătmăreni
au inter venit ieri pentru
stingerea unui incendiu
izbucnit la un autoturism, în
urma unei tamponari. 

Evenimentul s-a pro-
dus la iesirea din municipiul
Satu Mare spre Botiz. Din
fericire, în urma impactului
dintre cele două autoturisme
nu au rezultat victime. 

Skatepark modern deschis în Parcul UFO

Mașină în flăcări după un accident rutier
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