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RECoRD

Guvernul PSD face investiții de
peste 1,4 miliarde de lei în județ
8Dintre acestea, peste 1,2 miliarde de lei reprezintă investiții prin pNDl 1 și pNDl 2

ATENțioNARE DiN pARTEA METEoRologiloR:
Val de praf saharian, peste România

Un val de praf saharian
s-a abătut  peste Europa, iar în
România, efectele s-au văzut
chiar în  cursul zilei de luni.

Începând de luni, 22
aprilie, timp de 48 de ore,
observăm  cum ploile care îşi vor
face prezenţa în majoritatea
regiunilor vor fi combinate cu un
val de praf saharian.

Concentrația va fi mai
mare în Banat, Crişana, Transil-
vania şi Maramureş.

De miercuri, însă, 24
aprilie, vremea se încălzeşte. Vor
fi maxime   de 24 grade Celsius,
însă ploile vor continua să cadă
în vest şi nord-vest. Vremea se va
schimba, însă, chiar de sâmbătă
seară. Se răceşte mai ales în

Banat, Crişana, Maramureş şi
Transilvania.

Noaptea de Înviere vine
cu ploi în vest, centru, nord şi la
munte.

Temperaturile vor fi de
la 6 grade Celsius în depresiuni
până spre 12 grade Celsius pe
litoral.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 23 aprilie 2019
ziua 113 a anului

Soarele răsare la 6 și 26 minute,
apune la 20 și 29 minute.

1661 - Regele Charles al II-
lea al Angliei, Scoției și Irlan-
dei este încoronat la
Westminster Abbey.

În încercarea de a ne măsura cu
eternitatea am uitat să ne
măsurăm cu noi înșine.

(Cătălin Bolohan)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox - Sf. mare mucenic
Gheorghe, purtătorul de
biruință.
Greco- catolic - Sf. Gheorghe,
mare martir. 
Romano - catolic - Sf. Ghe-
orghe, martir; Sf. Adalbert,
episcop, martir
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De-a lungul vieţii
noastre ne urmăresc uneori, ca
nişte hiene, tot felul de di-
leme. Stăm la răscrucile vieţii,
în anumite momente, şi nu
ştim pe care drum să mergem,
ne încruntăm, analizăm şi
într-un final alegem o cale
după îndelungate incertitu-
dini. De multe ori, apelăm la
un prieten, o rudenie sau un
specialist, care să ne ofere ar-
gumente în plus şi dacă se
poate să ne indice şi „drumul
cel bun”. Dacă ne pierdem

răbdarea şi cumpătarea s-ar
putea să luăm o decizie
greşită, iar regretele sunt ex-
trem de dureroase.

Dilemele le întâlnim
în foarte multe situaţii din
viaţa noastră: în dragoste,  din
punct de vedere profesional,
politic, economic, social etc.
Rezolvarea cu succes a unei
dileme aduce după sine apre-
cieri din partea celor din an-
turajul nostru, iar dacă vom
avea parte de insucces vom
primi reproşuri cu nemiluita.
De multe ori, trebuie să luăm
decizii ad-hoc. Telefonul
mobil, internetul se
transformă, în aceste situaţii,
în colaci de salvare pe lângă
alte surse de documentare şi
experienţe de viaţă. 

În spatele situaţiilor
provocate de dileme se află
cele două coordonate
esenţiale: interesul rău
intenţionat şi adevărul. Dacă
ar trebui să vorbim despre in-
teres, în cazul unei dileme,
acesta poate să provină de la
noi sau să fie comandat. Pe de
altă parte, noi ştim că intere-
sul ne plasează în zona min-
ciunii, a făţărniciei şi a
laşităţii. Interesul personal sau
comandat ne transformă în

instrumente prin intermediul
cărora trebuie să acţionăm îm-
potriva voinţei noastre. Ne
consolăm cu acele cuvinte ce-
lebre: „ Ce să-i faci?! Aşa e
viaţa !”. Adevărul însă nu ne
dă pace. Nu ne lasă, ne
urmăreşte zi şi noapte alimen-
tat de procese de conştiinţă
din cele mai dure. Nu-i mai
puţin adevărat faptul că există
semeni de-ai noştri, care nu
prea se sinchisesc de procesele
de conştiinţă. Devin imuni,
crânceni, “trec peste cadavre”-
cum se spune – şi îşi con-
struiesc „fericirea” pe mor-
mântul altora. 

O altă componentă a
dilemei este adevărul. Acesta
„iese la suprafaţă” mai de-
vreme sau mai târziu. Dacă ai
luat-o pe calea interesului rău
intenţionat, indiferent de ce
factură este acesta,  adevărul
va străluci într-o zi, iar edifi-
ciul construit din minciună şi
victime nevinovate se va nărui
ca un castel de nisip. Stăm la
răscrucea unor momente din
viaţa noastră şi nu ştim pe ce
drum să mergem. “ Drumul
drept e drumul cel bun !”
Dacă stai în faţa conştiinţei
tale şi analizezi detaşat o
dilemă, oricare ar fi aceasta,

prin prisma virtuţilor morale
creştine, nu se poate să dai
greş ! Da, vor spune unii, le
ştim noi pe astea, le-am auzit
de-atâtea ori la biserică, la
şcoală, la facultate sau în alte
împrejurări. Este adevărat, le-
am auzit, dar nu le-am aplicat
în viaţa noastră de zi cu zi sau,
mai cu seamă, în cazul dileme-
lor.

Dilemele pot fi
înţelese şi ca nişte teste ale
existenţei noastre pământene.
Le rezolvăm pentru un interes
rău intenţionat, comandat sau
lăsăm personalitatea noastră
să strălucească în momentul
în care am luat o decizie în
mod detaşat: cinstită, dreaptă,
reală şi folositoare ţării, fami-
liei sau comunităţii în care
trăim, nu pentru o zi, ci pen-
tru o viaţă întreagă. Mai poţi
oare să te uiţi în ochii
dreptăţii, dacă te-ai îmbrăcat
în haina duplicităţii şi a inte-
resului rău intenţionat? De ce
să nu fim noi înşine, cinstiţi,
corecţi, principiali şi incorup-
tibili? Auzim din ce în ce mai
mult expresiile: „ Eu dorm
seara liniştit cu capul pe pernă
!” pentru că : “ Decât să
plângă mama, mai bine să
plângă mă-sa !”.

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, LIVE
Pricesne de pe 
Valea Chioarului...

În această seară, de la ora
20.45, la NORD VEST
T V Satu Mare, RAFILA
BĂRB OS, îndrăgita
interpretă de muzică
populară de pe Valea
Chioarului, județul
Maramureș,  ne va dărui
LIVE cele mai frumoase
pricesne din repertoriul
ei, acompaniată de prof.
MIRCEA PATOVAN.
Realizator: Dumitru
Țimerman.

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

Patria Dilemelor
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Tradiții, obiceiuri și superstiții în
Săptămâna Mare (Săptămâna Patimilor)

Săptămâna Mare, numită și
săptămâna Patimilor, este
reprezentată de ultima

săptămână din Postul Sfintelor
Paște. Totodată, Săptămâna Mare
este săptămâna deniilor, toate
zilele acestei săptămâni fiind con-
siderate, încă de la începuturile
creștinismului, mărețe și sfinte și,
chiar din seara de Florii, se citesc
deniile, slujbe de priveghere care
se săvârșesc doar în săptămânile a
cincea și a șaptea ale Postului
Paștelor.

Luni, se citește, mai
înainte de toate, istoria lui Iosif cel
preafrumos, patriarhul din Vechiul
Testament în care Biserica a văzut
preînchipuirea lui Hristos. Tot în
timpul deniei de luni se face
pomenirea smochinului neroditor,
smochinul blestemat de Iisus înain-
tea intrării în Ierusalim.

Ca obiceiuri și superstiții,
în Lunea Mare, femeile încep
curățenia de Paște. Se scoate totul
afară, se aerisește casa ca să iasă toate
relele de peste iarnă, se văruiește și
se spală totul. “Să nu te prindă
Paștele în necurățenie, că te
blesteamă casa!”

Marți,  ziua a doua a Sfin-
tei Săptămâni, denumită și Marțea
Seacă este dedicată predicii de pe
Muntele Măslinilor, când Iisus a an-
ticipat distrugerea marelui Templu,
dar și propriile patimi, cu doar trei
zile înainte de a fi judecat.
Credincioșii sunt îndemnați la
priveghere, să fie, cu alte cuvinte,
pregătiți, în orice clipă să-l în-
tâmpine pe Iisus.

În Marțea Seacă, există
superstiția conform căreia țăranii
trebuie să se spele ritualic pentru a
seca bolile. Centrându-se pe ter-
menul generic al săptămânii (a seca,
secare, secat), ziua este caracterizată
de practici magice ambivalente, ce

utilizează atât magia negativă
(interdicții pentru a nu stârni golul,
secul, nenorocul), cât și pe cea
pozitivă (scăldatul ritualic, pentru a
seca bolile).

În ziua de miercuri a
Săptămânii Mare, denia îl
pomenește pe Iuda, apostolul de-
venit vânzător, care se gândește să-l
trădeze pe Învățător, dar și pe Maria,
femeia desfrânată devenită
mărturisitoare, care-i spală pi-
cioarele lui Iisus cu lacrimile ei pline
de căință și îl unge cu mir. În anu-
mite zone, există obiceiul ca mier-
curi seara, când soarele asfințește,
copiii să meargă cu colindul, la
sfârșit primind ouă pentru a le roși.
Joi sau Joia Mare, în această seară
este rânduită Denia celor 12
Evanghelii. Ne sunt amintite patru
momente grele: spălarea picioarelor
apostolilor de către Hristos, Cina la
care Iisus i-a strâns în jurul său pe
Apostoli şi la care s-a instituit Taina
Împărtăşaniei (Euharistia),
rugăciunea din grădina Ghetsimani
şi prinderea Domnului de către cei
ce voiau să-l ucidă.

Ca obiceiuri și tradiții, în
cele mai multe locuri, Joia Mare este
ziua în care se roșesc ouăle. Tot în
Joia Mare se ține post cu mâncare
uscată, la biserici nu se mai trag
clopotele, ci doar se bate toaca, iar
creştinii care s-au spovedit se
împărtăşesc. În Joia Mare, există
superstiția conform căreia fetele
obişnuiesc ca, în timpul slujbei, să
facă pe o sfoară câte un nod, după
fiecare evanghelie, apoi  îşi pun
sfoara sub pernă ca să-şi viseze ale-
sul. În Vinerea Mare, numită și
Vinerea Neagră, cea mai tristă din-
tre tristele zile ale pătimirii Domnu-
lui, rememorăm aducerea la
judecată, batjocorirea, schingiuirea,
răstignirea, moartea și îngroparea
lui Iisus. Seara, rememorând mo-
mentul aşezării Mântuitorului în
mormânt, în biserici se oficiază
Denia Prohodului, cortegiul de

credincioşi, în frunte cu preoţii, dă
ocol bisericii de trei ori, după care,
cu toții, trec pe sub Sfântul Aer
(Epitaf ), o pânză pe care se află
imprimată icoana înmormântării.
Totodată, conform datinii,
credincioșii care se întorc de la
Biserică, aduc acasă lumina Proho-
dului, a punerii Domnului Iisus în
mormânt, și înconjoară casa ținând
în mână lumânarea aprinsă. În ziua
Vinerii Mari, tradiția ne mai spune
ca este bine să se țină post negru. În
același timp credincioșii, care nu
pot, totuși, posti negru, nu trebuie
să mănânce urzici, iar în mâncare
nu se pune oțet, deoarece lui Iisus i
s-a dat să bea oțet după ce a fost bi-
ciuit.

Alte  superstiții ale Vinerii
Mari ar fi următoarele: dacă va
ploua în Vinerea Mare, anul va fi
unul mănos; dacă te scufunzi în apă
rece de trei ori în Vinerea Mare, vei
fi sănătos tot anul; femeile nu au
voie să coase, să țese, nu coc pâine
sau altele asemenea, fiindcă este

mare pericol de boală și spirite rele.
Sâmbăta Paştelui, ultima zi a
Săptămânii Mare, este ziua în care
trupul Mântuitorului Iisus s-a odi-
hnit în mormânt, este zi de
reculegere, credincioșii se pregătesc
pentru marea veghe. Seara, în bis-
ericile ortodoxe se aprind luminile,
anunţând că se apropie Învierea. În
miez de noapte, în biserici se
oficiază slujba Sfintelor Paşti. Sunt
sfinţite pasca, ouăle roşii şi celelalte
bucate, pentru că postul a luat
sfârşit. Credincioşii iau Lumină din
Lumină, spun „Hristos a înviat!“ şi
răspund „Adevărat a înviat!“, for-
mule cu care se salută apoi timp de
40 de zile, până la Înălţare.

În ziua Sâmbetei Mari,
conform tradiției străvechi, fe-
meile se spală pe cap, se piaptănă,
se îmbracă în haine curate, se
închină și se roagă la icoane, apoi
se apucă de plămădit.  Pot ter-
mina, însă, toate treburile casei.
Ca o superstiție, în cuptor, vasele
trebuie puse doar cu mâna
dreaptă, iar numărul tăvilor în care
se face cozonacul sau pasca trebuie
să fie cu soţ, altfel pot apărea
necazuri în anul care urmează. Ca
obiceiuri românești și tradiții, în
Săptămâna Mare, e bine ca toţi
credincioşii să ierte şi să se împace
cu toţi cei cu care au fost în
duşmănie.

niColae ghişan

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

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

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

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

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

MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578

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

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

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

Dr.Aciu Melinda-Rita
MEDIC SPECIALIST 

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

Dr. Niculescu Gabriela

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

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

Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR 

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

Guvernul PSD face investiții de
peste 1,4 miliarde de lei în județ
8Dintre acestea, peste 1,2 miliarde de lei reprezintă investiții prin PNDL 1 și PNDL 2

Județul Satu Mare beneficiază
de cele mai mari investiții, atât
ca valoare, cât și ca realizare,

din cel puțin ultimii 30 de ani.
Prin cele două Programe
Naționale de Dezvoltare Locală
(PNDL), dar și prin alte surse,
Guvernul PSD investește în Satu
Mare peste 1,4 miliarde de lei. 

Structura
investițiilor

La nivelul judeţului Satu
Mare, totalul investiţiilor realizate
prin PNDL 1 și PNDL 2 se ridică
la 1,215,262,563.93 lei, al
investiţiilor în derulare este de
854,313,363.14 lei, iar totalul
investiţiilor contractate este de
360,949,200.79 lei. De asemenea,
județul Satu Mare va beneficia,
prin Compania Naţională de
Investiţii, de suma totală de
31.024.730,77 lei pentru proiecte
în mai multe comune şi oraşe,
derulate în perioada 2016-2019.
Valoarea totală a proiectelor de
investiții în județul Satu Mare se
ridică la 1,392,553,128.71 ron.

PNDL este un program
de finanțare multianual, coordonat
de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice, ce reprezintă sursa
principală de finanţare pentru
infrastructura locală şi are la bază
principiul conform căruia în fiecare
localitate din țară trebuie să fie
asigurat un set minim de servicii
publice (10S), în domeniile:
sănătate, educație, apă – canalizare,
energie termică și electrică, inclusiv
iluminat public, transport /
drumuri, salubrizare, cultură, culte,
locuire și sport.

Proiectul PNDL,
considerat cel mai bun program de
investiții din ultimele trei decenii,
a fost conceput de Liviu Dragnea
în perioada în care a condus
MDRAP și s-a bucurat de
susținerea Partidului Social
Democrat.   

Peste 5,5 milioane lei
alocați de Guvernul
PSD în cea mai
bogată comună 
din țară

Comuna Certeze, din
județul Satu Mare, considerată de
mulți drept cea mai bogată comună
din țară, beneficiază de fonduri

guvernamentale de peste 5,5
milioane de lei prin intermediul
Programului Național de
Dezvoltare Locală (PNDL),
program coordonat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.  Astfel, prin
PNDL 1, derulat în perioada 2015-
2019, se aduc comunei Certeze
finanțări în valoare totală de
2.483.465,83 lei. Investițiile aflate în
derulare prin acest program sunt
reabilitarea școlii din Certeze, în
valoare de 635.898,12 lei, refacerea
podului peste Valea Rea din
localitatea Huta Certeze, investiție
ce se ridică la suma de 977.567,71
lei, dar și realizarea unei rețele de
canalizare menajeră și stație de
epurare, în valoare de 870.000,00 lei.

Pe de altă parte, pentru dezvoltarea
infrastructurii locale, PNDL 2
(2017-2020) va aduce comunei
Certeze nu mai puțin de
3.054.678,94 lei, prin două investiții
importante pentru locuitori. Este
vorba despre modernizarea DC13
în localitatea Moișeni (560.827,00
lei), dar și despre amenajare trotuare
în comuna Certeze-sat Certeze,
Huta și Moișeni (2,493,851.94 lei).
Investițiile din  comuna Certeze nu
ar fi putut fi realizate fără sprijinul
fostului vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean, Mircea
Govor,  consilierilor locali PSD,
parlamentarilor și miniștrilor PSD,
care reprezintă interesele
locuitorilor județului Satu Mare la
București.

REALIZARE. Aceste investiții nu ar fi putut fi realizate fără sprijinul fostului vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, Mircea Govor, consilierilor locali PSD, parlamentarilor și miniștrilor PSD din Satu Mare

CRISTIAN STAN

Deputatul Ioana Bran,
consilierul județean Gheorghe
Ciocan, primarul Ioan Ciuta și
consilierii locali PSD din Tarna
Mare s-au întâlnit sâmbătă cu
cetățenii aflați în târgul de țară
din localitate. Cu această ocazie,
oșenilor aflați în târg li s-au făcut
cunoscute o parte dintre
programele PSD prin care se
vizează dezvoltarea agriculturii
românești. 

Programe implementate 
de Guvernul PSD

Ioana Bran le-a
prezentat cetățenilor programele
pe care Guvernul PSD le-a
implementat pentru dezvoltarea
rurală și pentru dezvoltarea
agriculturii românești, astfel
încât toți românii care trăiesc în
mediul rural să aibă o viață mai
bună. Una dintre cele mai

importante măsuri a fost plata la
timp și integral a subvențiilor
pentru fermieri, care au putut
astfel să-și realizeze lucrările pe
terenuri și să facă producție.

De asemenea, Ioana
Bran le-a spus cetățenilor că în
anii următori agricultorii vor
beneficia de sprijin financiar
crescut din fonduri europene,
urmând ca atât fermierii sub 40
de ani, cât și cei trecuți de 40 să
poată solicita prima de instalare
de până la 100.000 de euro. De
asemenea, România va stabili
plafonul maxim al subvențiilor,
după ce Comisia Europeană a
eliminat pragul maxim de
100.000 de euro al subvențiilor.

Peste 1,5 milioane de euro,
”pompate” de Guvernul
PSD în Tarna Mare

Tarna Mare s-a

dezvoltat în timpul Guvernului
PSD și beneficiază de finanțări
guvernamentale în valoare
totală de peste 1,5 milioane de
euro. Obținerea finanțărilor
pentru modernizarea
Drumului Comunal DC 5,
construirea unui centru de
sănătate și a unui pod peste
pârâul Tarna Mare, dar și

extinderea, modernizarea și
dotarea Grădiniței cu Program
Normal din localitatea Valea
Seacă dovedesc că PNDL,
proiectul susținut de PSD și
conceput de Liviu Dragnea în
perioada în care a condus
MDRAP, este cel mai bun
program de investiții din
ultimele trei decenii.

Social-democrații, în mijlocul oșenilor
8Deputatul Ioana Bran și consilierul județean Gheorghe Ciocan s-au întâlnit sâmbătă cu cetățenii aflați în
târgul din Tarna Mare

Poliția în acțiune
Polițiștii din cadrul

Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au desfășurat la sfârșitul
săptămânii, respectiv în perioada
19 - 21 aprilie a.c., acțiuni de
combatere și prevenire a
accidentelor rutiere și de menținere
a unui climat de ordine publică,
fiind prezenți pe principalele artere
rutiere din județ, ocazie cu care au
aplicat peste 260 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 79.500 de lei. 

Astfel, polițiștii rutieri
din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
efectuat activități de supraveghere,
fluidizare și control al traficului
rutier pe raza județului, ocazie cu
care au aplicat peste 190 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de aproximativ 56.900 de
lei. De asemenea, polițiștii au
aplicat măsura complementară de
suspendare a dreptului de a
conduce în cazul a 13 conducători
auto, care au depășit viteza maximă
admisă cu peste 50 km/h, au
efectuat depășiri neregulamentare
sau se aflau sub influența băuturilor
alcoolice.

Polițiștii de ordine
publică din cadrul Poliției
municipiului Satu Mare au aplicat
peste 70  de  sancțiuni
contravenționale, la  Legea nr.
61/1991, în valoare de  peste
22.500 de lei.

Contrabandă cu
țigări  descoperită de
polițiștii sătmăreni

În cursul zilei de
19.04.a.c., poliţiştii specializaţi în
investigarea criminalităţii
economice  beneficiind de sprijinul
polițiștilor din cadrul Serviciului
Acțiuni Speciale si al Serviciului
Criminalistic, au acţionat pentru
prevenirea şi combaterea
contrabandei cu țigări. Astfel,
aflându-se în continuarea
cercetărilor efectuate într-un dosar
penal, polițiștii au efectuat o
percheziție pe raza localității
Dorolț, la domiciliul unei persoane
bănuite de comiterea infracţiunii
de contrabandă.  În urma
percheziției au fost
indisponibilizate, în cadrul
dosarului penal instrumentat,
380.000 fire țigarete de
proveniență ucraineană.

Bărbat cercetat
pentru braconaj

În data de 20 aprilie a.c.,
în jurul orei  00:10,  polițiștii Secției
Rurale Carei,  cu ocazia activităților
desfăşurate pe raza de competenţă,
au identificat un bărbat de 30 ani,
din localitatea Sânmiclăuș, însoțit
de un câine din rasa ogar sau metiș
de ogar, în timp ce bracona vânat
pe fondul de vânătoare 34 Ghenci,
respectiv pe extravilanul localității
Sânmiclăuș,  utilizând un
dispozitiv de iluminat de tip
proiector. În cauză s-a întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de braconaj prin
practicarea vânătorii cu lațuri, ogari
sau metişi de ogari, vânarea în afara
perioadelor legale, vânătoarea la
lumina farurilor sau a
dispozitivelor de iluminat si
vânătoarea pe timpul nopții.
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PROPUNERE

Dată nouă pentru a sărbători Ziua
orașului și județului Satu Mare
8Prefectul Darius Filip propune ca ziua județului și orașului Satu Mare să fie
sărbătorită pe 19 aprilie, Ziua Eliberării Sătmarului

Oinițiativă primită cu mult
interes dintr-o anumită
parte a populației a venit

duminică din partea prefectului
județului Satu Mare, Darius Filip.
Acesta propune, public, ca data de
19 aprilie, ziua în care Armata
Română a eliberat orașul și județul
Satu Mare de sub ocupația
bolșevică maghiară a lui Bela Kun,
să devină atât ziua orașului Satu
Mare, cât și ziua județului nostru.

Propunerea și
motivarea prefectului

Prefectul Darius Filip
explică, în propunerea sa, de ce ar fi
bine ca ziua județului și orașului
Satu Mare să fie sărbătorită în
aceeași zi: 19 aprilie. 

”Având în vedere
importanța istorică deosebită a
momentului și văzând reacțiile
sătmărenilor la sărbătoarea din 19
Aprilie sunt convins că această zi
merită sărbătorită în fiecare an, nu
doar o dată la 100. De aceea propun
public Consiliului Județean Satu
Mare și Consiliului Local Satu
Mare să adopte o hotărâre prin care
să declare 19 Aprilie zi oficială a
județului și orașului Satu Mare”, așa
sună propunerea făcută de prefectul
Darius Filip cu referire la acest
aspect.

PSD susține
propunerea
prefectului 
Darius Filip 

PSD Satu Mare susține
propunerea prefectului Darius Filip
de a declara 19 Aprilie zi oficială a
județului și orașului Satu Mare.

”Ca urmare a propunerii

publice venite de la reprezentantul
Guvernului în județul Satu Mare -
prefectul Darius Filip, salutăm
ideea acestuia de a propune
adoptarea unei Hotărâri de
Consiliu Local prin care ziua de 19
Aprilie să fie declarată zi oficială a
județului și a municipiului Satu
Mare. Având în vedere, pe de-o
parte, importanța istorică a acestei
zile pentru Satu Mare, dar, pe de
altă parte, și bucuria cu care au
primit sătmărenii evenimentul
împlinirii a 100 de ani de la intrarea
Armatei Române în municipiul
Satu Mare, vedem oportunitatea de
a susține și, dacă e necesar, de a iniția
o astfel de hotărâre” – a declarat
președintele executiv al
Organizației Municipale PSD Satu
Mare, consilierul local Ciprian
Crăciun.

”La 19 aprilie, am
sărbătorit 100 de ani de la eliberarea
Sătmarului de către Armata

Română și instaurarea
administrației românești.
Festivitățile impresionante, parada
militară, dar mai ales bucuria și
emoția sătmărenilor care au
participat la evenimentele din 19
aprilie au făcut din Satu Mare,
pentru o zi, așa cum am mai spus,
capitala simbolică a României. Ziua
în care Sătmarul a devenit liber și
românesc merită sărbătorită în
fiecare an. Susțin din toată inima
demersul prefectului județului
nostru!” – a declarat și deputatul
PSD de Satu Mare, Ioana Bran.

Susținere și din
partea populației

O anumită parte a
populației din orașul și județul Satu
Mare a primit cu interes și chiar cu
entuziasm această propunere.
Astfel, consilierul local PSD
Ciprian Crăciun spune că este chiar

dispus să inițieze în Consiliul Local
un astfel de proiect de hotărâre.

Inițiativa este susținută și
de fostul viceprimar al municipiului
Satu Mare, Marcela Papici. ”Așa da,
domnule prefect! Sunt sigură că,
atât în Consiliul Local, cât și în
Consiliul Județean, se vor întruni
suficienți consilieri locali, respectiv
județeni, pentru a iniția o astfel de
hotărâre. Voi urmări cu interes
continuarea!”, este mesajul transmis
de Marcela Papici.

Și alți sătmăreni susțin
acest demers făcut de prefectul
Darius Filip:

Dumitru Camelia: ”Cea
mai bună alegere pentru Ziua
Orașului! E momentul de mare
bucurie pentru sătmăreni”.

Șerban Felicia: ”Subscriu
în totalitate! Să punem și noi mai
mult accentul pe aniversarea
evenimentelor istorice ale orașului,
județului și țării noastre!”

FLorin DurA

INIȚIATIVĂ. Propunerea făcută de prefectul Darius Filip este susținută de PSD și de mulți
sătmăreni

Sindicaliști din mai multe
judeţe, în frunte cu vicepreședinte
Cartel Alfa, Marian Apostol,
reuniți sub genericul Caravana boi-
cotului Electrolux, a pornit ieri
dimineață din faţa fabricii din Satu
Mare spre București. Caravana
pleacă prin Zalău-Alba Iulia-Sibiu-
Râmnicu Vâlcea, unde vor protesta
în faţa magazinelor care vând pro-
duse Electrolux.

Protestatarii organizează
marţi dimineaţa o conferinţă în faţa
unui magazin din Pitești iar după
amiaza vor intra în București, după
care vor protesta la Ambasada Sue-
diei. Din Satu Mare au plecat 9
muncitori. „Am ales să facem
această acţiune nu pentru că am
avea ceva cu produsele Electrolux ci
pentru modul în care Electrolux își

tratează muncitorii români. Din pă-
cate această practică a Electroluxu-
lui este la nivelul mai multor
companii”, a spus Marian Apostol.

”Boicotarea produselor
Electrolux, un mod de a spune NU
celor care practică relații de muncă
cu un pronunțat caracter feudal. La
Electrolux Satu Mare, după muĺți
ani de umilințe, amenințări și
privațiuni, un grup de muncitori,
sindicaliști la Cartel ALFA, au decis
să rupă jugul… cu orice preț. La
Satu Mare mulți oameni îi înțeleg
pe greviști, simpatizează cu aceștia,
dar sunt și din cei care-și declară în-
grijorarea că, daca-i supărăm, cei de
la Electrolux își vor pune lucrurile
în traistă și vor pleca lăsându-ne fără
locuri de muncă. Ei acuză liderii de
sindicat pentru, chipurile, agresivi-

tatea manifestată pe parcursul pro-
testelor, uitând de cei 700-800 de
copii, din familiile greviștilor, aflați
în suferință acum, când părinții sunt
ținuți la poarta întreprinderii de
către un manager care nu a dovedit
nici o clipă că ar fi interesat de pro-
blemele muncitorilor, cât și atunci
când munceau într-un ritm infernal
pentru un salariu de mizerie. De alt-
fel, conflictul de la Electrolux Satu
Mare reprezintă oportunitatea ca
noi toți, sindicaliști și nesindicaliști,
să învăţăm că trebuie să fim cei mai
buni prieteni ai noștri, pentru că,
din păcate, încă picăm prea ușor în
capcana de a fi cei mai mari duș-
mani.

Putem începe acest lucru
refuzând împreună să fabricăm, și să
cumpăram, produse Electrolux,

pentru că ne costă sănătatea și drep-
tul la viață decentă ale unora dintre
noi.
Români;
– Nu încurajați atitudinea de
neocolonialiști a suedezilor de la
Electrolux!
– Nu încurajați întoarcerea la relații
de muncă de tip feudal!
– Nu încurajați SCLAVAGIS-
MUL!”, este mesajul de protest al
acestei caravane. 

Caravana Electrolux, care are ca scop boicotarea produselor
acestei firme, a pornit azi din Satu Mare

Accidente rutiere
pe bandă rulantă 
în week-end

În acest sfârșit de
săptămână, pe raza județului
Satu Mare s-au produs o serie de
accidente, unele cu urmări grave.
O parte dintre acestea le
prezentăm în cele ce urmează. 

Pasageră rănită 
ușor în urma unui
accident rutier

Duminică după-
amiază, un  tânăr de 20 de ani, a
provocat un eveniment rutier la
ieșirea cu un autoturism din
curtea unui imobil, soldat cu
rănirea ușoară a unei persoane.
La data de 21.04.2019, în jurul
orei 12.00, polițiștii Biroului
Rutier Satu Mare  au intervenit
la un eveniment  produs la ieșire
din localitatea Satu Mare spre
Dorolț. În fapt, un tânăr de 20 de
ani, din Satu Mare, la efectuarea
manevrei de scoatere a unui
autoturism din curtea unui
imobil, a pătruns pe contrasens,
determinând astfel  un
conducător  de 29 de ani,  din
localitatea Doba, care se deplasa
pe DN 19A, să frâneze brusc,
pierzând astfel controlul asupra
direcției de deplasare și intrând
în șanțul din partea dreapta a
sensului său de mers . 

În urma evenimentului
rutier a rezultat rănirea ușoară a
unei pasagere  de 39 de ani, din
localitatea Cidreag, aflată în
autoturismul care a părăsit partea
carosabilă a drumului.  Ambii
conducători auto au fost testați
cu aparatul alcooltest rezultatul
fiind negativ, totodată li s-au
recoltat probe biologice de
sânge.  În cauză s-a întocmit
dosar penal și se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare
corporală din culpă.

La volan băut 
și fără permis

Consumul de alcool și
lipsa de experiență la volan au
fost cauzele unui accident produs
în localitatea Pir. La data de
20.04.2019, în jurul  orei 17.00,
polițiștii Secției Rurale Tășnad
au fost solicitați să intervină la un
eveniment rutier, produs în
localitatea Pir. Sosiți la fața
locului, polițiștii au constat
faptul că un bărbat de 46 ani, din
localitate, care se deplasa cu un
tractor pe strada Tășnadului, a
pierdut controlul asupra direcției
de mers, intrând în coliziune cu
gardul unui imobil. 

Conducătorul
tractorului a fost testat cu
aparatul alcooltest rezultând o
concentrație alcoolică de  0.44
mg/l alcool pur în aerul expirat.
În urma extinderii verificărilor,
polițiștii au constat faptul că cel
în cauză nu  posedă permis de
conducere de nicio categorie. În
cauză a fost întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de conducerea
unui vehicul fără a poseda
permis de conducere și
conducerea unui vehicul sub
influența alcoolului .
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Subvenții de care pot beneficia angajatorii
care derulează programe de ucenicie

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de
Muncă  acordă angajato-

rilor sprijin financiar lunar, în
cuantum de 2.250 lei, pentru
fiecare ucenic inclus în pro-
grame  de ucenicie. Suma lunară
se acordă la cererea angajatoru-
lui, proporțional cu timpul efec-
tiv lucrat de ucenic, pe întreaga
perioadă de derulare a contrac-
tului.

Prin ucenicia  la locul de
muncă, organizată potrivit
prevederilor Legii nr.279/2005
privind ucenicia la locul de
muncă, se urmărește obținerea
unei calificări pentru tinerii cu
vârsta peste 16 ani. Programele
de ucenicie se desfășoară în baza
unui contract de ucenicie
încheiat între ucenic și angajator,
acesta din urmă obligându-se să îi
asigure ucenicului plata salariului
și toate condițiile necesare
formării profesionale. Contractul
de ucenicie este un contract indi-
vidual de muncă de tip particular,
încheiat pe durată determinată,
în temeiul căruia o persoană
fizică, denumită ucenic, se obligă
să se pregătească profesional și să
muncească pentru și sub autori-
tatea unei persoane juridice sau
fizice denumită angajator. Con-
tractul se încheie obligatoriu în
formă scrisă în limba română și se

înregistrează la inspectoratul ter-
itorial de muncă. Durata contrac-
tului de ucenicie se stabilește în
funcție de nivelul de calificare
pentru care urmează să se
pregătească ucenicul”, a declarat
directorul AJOFM Satu Mare,
Simona Derșidan.

Contractul de ucenicie, pe
lângă elementele obligatorii ale
contractului individual de
muncă, cuprinde și următoarele
clauze referitoare la:
• Denumirea calificării pe care
urmează să o dobândească
ucenicul;
• Denumirea furnizorului de for-
mare  care desfășoară programul
de formare profesională prin

ucenicie la locul de muncă;
• Numele coordonatorului de
ucenicie și calificarea acestuia
(desemnarea coordonatorului
revine angajatorului din cadrul
personalului propriu);
• Locurile în care se desfășoară
activitatea de formare
profesională;
• Durata necesară pregătirii teo-
retice și practice prin ucenicie la
locul de muncă;
• Obligațiile ucenicului;
• Obligațiile angajatorului.

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

de muncă este de  de 6 ore pe
zi și 30 de ore pe săptămână.

Programul de formare
profesională prin ucenicie la
locul de muncă se finalizează
printr-un certificat de califi-
care profesională.

”Pentru a beneficia de
sprijinul financiar de 2.250 de
lei/lună, angajatorii care
derulează programe de uceni-
cie trebuie să încheie o
convenție cu agenția
județeană pentru ocuparea
forței de muncă pentru fiecare
contract de ucenicie aflat în
derulare”, mai spune direc-
torul AJOFM Satu Mare, Si-
mona Derșidan.

Greviștii de la
Electrolux au împărțit pachete,
cu ocazia sosirii Paștelui, copiilor
proveniți din medii defavorizate.
Sorin Faur, liderul Sindicatului
Liber Samus, a ținut să sublinieze
faptul că cei care se gândesc la
semenii lor sunt niște oameni
simpli, care la rândul lor trec prin
momente dificile.

”Pentru că suntem
văzuţi de către conducerea
Electrolux ca nişte oameni ai
străzii, ne-am gândit că mai sunt
în Satu Mare şi alţi oameni ai
străzii şi dacă Electroluxul nu se
gândeşte la noi că avem un Paşti
fără salariu şi fără venituri, noi ne
gândim că sunt copii în Satu
Mare care nu au ce mânca, copii
în familii defavorizate, copii în
familii sărace, copii
instituţionalizaţi şi ca atare i-am

rugat pe cei din Federaţia
lucrătorilor din comerţ să ne
ajute să pregătim nişte pacheţele
micuţe simbolice”, a declarat
Sorin Faur.

Astfel, sindicaliștii s-au
deplasat ieri la Asociația Stea din
Satu Mare unde au dus pachete la
zeci de copii proveniți din medii
defavorizate.

”Sunt 45 de copii din
familii foarte sărace și le vom
duce câte un cadou mic, un
cozonac, o ciocolată și un suc la
fiecare pentru că și ei au Paști, și
ei au dreptul să mănânce un
cozonac și să bea un suc. Astfel o
să demonstrăm că din puținul pe
care îl avem noi, ne gândim la cei
mai oropsiți și trebuie să îi ajutăm
așa cum pe noi nu ne ajută ai
noștri de aici”, a mai spus Sorin
Faur.

Caiac SMile a inițiat
proiectul "Skiing with disabili-
ties”. Prin acest proiect persoanele
cu handicap locomotor au șansa
de a schia!

Astfel, la intrarea în hy-
permarket-ul Auchan Satu Mare
vă prezentăm scaunul special, pus
pe lame de schi, datorită căruia
imposibilul a devenit realitate.
Invităm la implicare prin donație
un număr de 2.000 de sătmăreni
care vor avea bucuria să fie parte
din acest proiect deosebit. Pentru
donații aferente vă punem la
dispoziție conturile:
R O N -
RO77BTRLRONCRT043902
5703

E U R -
RO81BTRLEURCRT0439025
701
Titular cont: ASOCIAȚIA
CLUB SPORTIV CAIAC
SMILE
BANCA: TRANSILVANIA

Pornind de la suma mo-
dică de 15 lei, cei care vor dona în
acest scop caritabil și social, vor
avea onoarea de a-și regăsi nu-
mele inscripționat pe bannerele
ce vor însoți aceste scaune spe-
ciale la domeniile schiabile. Să
fim oameni pentru oameni.
Transformând dizabilitatea în
abilitate oferim aripi, oferim
viață, oferim bucurie. Fiți alături
de noi, să fim alături de ei!

FLORIN DURA

Greviștii de la Electrolux au împărțit
pachete de Paște copiilor sărmani

Vino să susții alături de Caiac
SMile proiectul ”Skiing with
disabilities”

Ediția a II-a a
concursului de
cultură generală

Cu ocazia Zilei
Europei, Direcția de Cultură și
Sport Carei și Centrul Cultural
Carei organizează a doua ediție a
concursului de cultură generală
România europeană .
Evenimentul va avea loc
miercuri, 8 mai 2019, începând
cu ora 13.00, în sala Deák Endre
a Centrului Cultural Carei.

Concursul se va
desfășura în limba română și va
cuprinde  întrebări despre
România și Europa. Întrebările
vor acoperi 7 domenii: istorie,
geografie, literatură română și
europeană, știință și tehnică,
filosofie și politică, arhitectură,
artă și muzică. Limita de vârstă:
10 – 100 ani.

Perioada de înscriere:
22.04 - 06.05. 2019. Înscrierile se
pot face personal la biroul
Centrului Cultural Carei, între
orele 09 – 15.00 sau la adresa de
e-mail culturacarei@yahoo.com,
comunicând numele, prenumele,
ocupația și numărul de telefon.

Concurenții trebuie să
aibă asupra lor actul de identitate
( C.I. sau certificat de naștere).

Folosirea telefonului
mobil și / sau a căștilor aduce
după sine descalificarea
concurentului.

Organizatorii au
pregătit pentru primii 3 clasați
premii în valoare de: locul I –
300 lei, locul II – 200 lei și locul
III – 100 lei. Premiile de
consolare vor consta în cărți. Se
vor acorda și diplome.

În cazul în care
numărul concurenților înscriși va
fi mai mare decât 10, aceștia vor
fi contactați telefonic să se
prezinte la preselecție, marți, 07
mai 2019, ora 13.00, în sala
Deák Endre a Centrului
Cultural Carei. Preselecția va
consta într-un test grilă de
cultură generală.

Informaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de
telefon 0261-865-006.

Intrarea este liberă!

BNR a lansat o
nouă monedă

BNR a anunțat că a
lansat ieri, 22 aprilie, o nouă
monedă.  Este vorba despre o
monedă din argint cu tema
„Desăvârşirea Marii Uniri –
Henri Mathias Berthelot”.
Potrivit BNR, aversul monedei
redă conacul generalului
Berthelot din comuna
Fărcădinul de Jos, în prezent
General Berthelot, judeţul
Hunedoara, inscripţia în arc de
cerc ‘ROMANIA’, valoarea
nominală ’10 LEI’, stema
României şi anul de emisiune
‘2019’. Monedele din argint,
ambalate în capsule de metacrilat
transparent, vor fi însoţite de
broşuri de prezentare redactate
în limbile română, engleză şi
franceză. Broşurile includ
certificatul de autenticitate al
emisiunii, pe care se găsesc
semnăturile guvernatorului BNR
şi casierului central, mai
transmite Banca Națională.
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Transferul banilor, în mai puţin
de 10 secunde
8 BT şi CEC Bank, primele bănci care au introdus Serviciul Plăţi Instant

Serviciul Plăţi Instant, care
asigura transferul banilor în
mai puţin de 10 secunde

între bănci, a fost lansat luni,
Banca Transilvania şi CEC Bank
fiind primele două instituţii fi-
nanciare care au introdus în oferta
lor acest serviciu.

“Ne bucurăm să fim una
dintre cele două bănci care dau star-
tul Plăţilor Instant în România,
aducând clienţilor o experienţă
nouă în ceea ce priveşte gestionarea
banilor. Clienţii vor putea transfera
lei, în timp real, spre băncile din ţara
noastră care aderă la această
tehnologie, inclusiv în intervalul off
hours - şi anume a doua parte a zilei,
la final de săptămână sau în zilele de
sărbători. Aceştia vor putea folosi
serviciul Plăţi Instant prin BT24 In-
ternet Banking şi Mobile Banking,
precum şi prin aplicaţia BT Pay, gra-
tuit primele trei luni de la lansare.
Ne bucurăm să avem astăzi ocazia să
anunţăm această noutate, pentru
care ne-am pregătit încă de anul tre-
cut prin dezvoltările de aplicaţii şi
testările necesare. Mulţumim
echipei Transfond şi CEC Bank
pentru pasul făcut împreună, care
schimbă bankingul în direcţia
digitală. Mult succes băncilor care
urmează să adere la Sistemul de Plăţi
Instant”, a declarat Omer Tetik, di-
rector general al Băncii Transilvania.

Conform unui comunicat
al Transfond şi al băncilor, Serviciul
Plăţi Instant asigură transferul ban-
ilor în mai puţin de 10 secunde între
bănci. O astfel de plată va putea fi
efectuată oricând (24/7/365). Val-
oarea individuală a unei plăti execu-
tate prin Plăţi Instant se încadrează
sub 50.000 de lei.

“Prin utilizarea Serviciului
Plăti Instant, clienţii CEC Bank,
persoane fizice şi juridice, vor putea

efectua plăţi în orice moment, în
condiţii de flexibilitate, confort şi
siguranţă. Serviciul este disponibil
pentru plăţile în lei efectuate la
ghişeele băncii sau prin intermediul
aplicaţiei CEC Bank Mobile Bank-
ing, momentan doar către benefi-
ciari cu conturi deschise la Banca
Transilvania. Pe măsură ce alte bănci
vor adera la noua schema de decon-
tare, tranzacţiile vor putea fi iniţiate
şi către clienţii acestora’, a declarat
Laurenţiu Mitrache, director gen-
eral - preşedinte al Comitetului de
Direcţie al CEC Bank.

Utilizatorii finali (con-
sumatori, autorităţi, business-uri,
etc.) vor putea utiliza serviciul Plăţi
Instant pe măsura înrolării băncilor
(sau altor prestatori de servicii de
plăţi) cu care aceştia lucrează, în in-
frastructura interbancară pentru
plăţi de retail în timp real.
Serviciul a fost dezvoltat de Trans-
fond, operatorul Casei de Compen-
sare Automate a plăţilor
interbancare, în colaborare cu
băncile comerciale, Asociaţia
Română a Băncilor (Administra-
torul Schemelor Naţionale de Plăti)
şi Banca Naţională a României
(Supraveghetorul Schemelor de
Plăţi).

Plăţile instant sunt astfel
cel mai rapid mod de a transfera
fonduri în siguranţă, acestea fiind
procesate interbancar de către
Transfond, cu decontarea finalizată
de către Banca Naţională a
României.

Asociaţia Română a
Băncilor, în baza mandatului acor-
dat de Banca Naţională a României
şi a acordului de licenţă semnat cu
European Payment Council,
administrează implementarea,
funcţionarea şi dezvoltarea
Schemelor Naţionale de Plăţi pe
structura standardelor europene, in-

clusiv a schemei de Plăţi Instant
pentru plăţile în lei care intră în
funcţiune luni.

Avantajele serviciului
pentru consumatorii individuali
sunt generate de posibilitatea de a
plăti Instant bunuri şi servicii
achiziţionate în mediul online sau
în mediul real, de a face plăţi Instant
către apropiaţi, furnizori sau alţi des-
tinatari. Business-urile de orice
mărime pot iniţia oricând plăţi ur-
gente cu încadrare în plafonul
menţionat, care să le permită
firmelor respective o continuitate a
afacerii neafectată, de exemplu, fie
de partenerii care nu livrează propri-
ile servicii sau produse decât în urma
confirmării plăţii sau chiar a
încasării fondurilor, fie de orice alta
situaţie care presupune urgenţa pen-
tru efectuarea uneia sau mai multor
plăţi.

Pentru operatorii eco-
nomici care implementează singuri
sau cu sprijinul băncilor cu care
colaborează, capacităţi de încasare
prin instrumentul ‘Plăţi Instant’
(comercianţi tradiţionali, magazine
virtuale, businessuri din orice alt
domeniu), avantajele sunt date de
recepţionarea imediată a banilor în

cont, precum şi, ca exemplu, de
oportunitatea de a lansa noi pro-
grame de fidelizare/ promovare a
propriilor servicii şi produse, bazate
pe stimularea clienţilor de a achita
prin ‘Plăţi Instant’.

‘O serie de bănci se afla în
etapele finale de pregătire, înrolările
acestora în infrastructură pentru
Plăţi Instant urmând să fie realizate
în funcţie de propriile strategii pen-
tru produsele oferite clienţilor şi de
stadiul concret al acţiunilor interne
de conectare ale fiecăreia la infra-
structura centrală. Este de aşteptat
ca toate băncile să adere la acest ser-
viciu, devenind accesibil astfel tu-
turor clienţilor bancari din
România. În completarea serviciu-
lui Plăţi Instant, Transfond urmează
să lanseze în producţie serviciul
AliasPay, ce va permite iniţierea de
plăţi prin intermediul dispozitivelor
mobile, cunoscând doar numărul de
telefon mobil al beneficiarului, în
locul IBAN-ului acestuia. Folosind
AliasPay, clienţii serviciilor de plăţi
vor putea să iniţieze sau să încaseze
diverse sume, în plafonul menţionat,
fie prin Plăţi Instant, fie prin ordine
de plată tradiţionale”, a subliniat di-
rectorul general al Transfond, Sabin
Carantină.

De vineri elevii au in-
trat în vacanta de Paște. La reîn-
ceperea cursurilor, pe 6 mai,
începe semestrul al doilea din
anul școlar 2018-2019, iar elevii
din clasele a II-a, a  IV-a și a VI-a
vor susține evaluările naționale.  

Vacanța de Paște 2019
o avem  în perioada 20 aprilie- 5
mai 2019, când elevii vor sta
acasă două săptămâni. Anul
acesta, vacanța de Paști coincide
cu vacanța de primăvară. La în-

toarcere, școlarii vor păși direct
în semestrul al doilea din anul
școlar 2018-2019. Cei din
clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
susțin evaluările naționale.

Potrivit structurii anu-
lui școlar în curs, semestrul al
doilea începe imediat după în-
toarcerea elevilor din vacanța de
primăvară și se va desfășura în in-
tervalul: 6 mai 2019- luni – 14
iunie 2019. De asemenea, tezele
școlare trebuie susținute cu cel

puțin 3 săptămâni înainte de fi-
nalul semestrului, iar
olimpiadele naționale sunt orga-
nizate în vacanța de primăvară.
Calendar Evaluarea Națională
la finalul clasei a II-a în anul
școlar 2018-2019
7 mai 2019: Limba română –
Scris
7 mai 2019: Limba maternă –
Scris
8 mai 2019: Limba română –
Citit
8 mai 2019: Limba maternă –
Citit
9 mai 2019: Matematică
10 mai 2019: Limba română
pentru minoritățile naționale –
Scris-Citit
Calendar Evaluare clasa a IV-a
2019:
14 mai 2019: Limba română
15 mai 2019: Matematică
16 mai 2019: Limba maternă
Calendar Evaluarea Națională

clasa a VI-a 2019:
22 mai 2019: Limba și comuni-
care
23 mai 2019: Matematică și
Științe ale Naturii

Evaluarea Națională
2019 pentru elevii claselor II-a,
a IV-a , a VI-a și a VIII-a are ca
scop verificarea cunoștințelor
dobândite și pentru diagnoza de
sistem. Rezultatele vor fi comu-
nicate doar părinților, așadar ele
nu vor fi făcute publice.

Potrivit calendarului
apropat de Ministerul Educației,
Evaluarea Națională pentru ele-
vii de clasa a VIII-a se va
desfășura în perioada 18 – 21
iunie. Afișarea primelor rezultate
este prevăzută pentru data de 25
iunie (până la ora 12:00), proce-
dura urmată de înregistrarea
contestațiilor, în intervalul orar
14:00-20:00.

CALENDARUL PROBELOR

Evaluarea Națională pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

SONDAJ CURS în București 
PSD domină scena 
Centrul de Sociologie Urbană
și Regională - CURS a dat
publicității datele privind cel
mai nou sondaj de tip OM-
NIBUS în Municipiul
București. Cercetarea este
făcută din două în două luni pe
un eșantion reprezentativ de
1067 de respondenți pe bază de
interviuri față în față la domi-
ciliul acestora. Potrivit
cercetării efectuate în perioada
29 martie - 15 aprilie dacă
duminică ar fi organizate
alegerile europarlamentare
PSD ar fi votat de 27% (un
punct în plus față de studiul
din februarie -   și o scădere de
5 procente față de studiul din
noiembrie).  Locul secund este
în continuare ocupat de
Alianța 2020 (USR+PLUS) cu
21% (o mică contracție de două
procente față de precedentul
studiu). Locul al III-lea este
ocupat de PNL cu 19%, un re-
viriment dacă ținem cont că în
ultimele două studii liberalii au
fost constant la locul IV (PNL
înregistra doar 15% în studiul
din noiembrie 2018 și 15% în
studiul din februarie 2019). Pe
locul IV este ALDE cu 17%.
Oamenii lui Tăriceanu s-au
consolidat serios în Capitală.
La mare distanță urmează Pro
România cu 7% și PMP cu 6%.
Datele tehnice: Sondajul a fost
realizat în Municipiul
București pe un volum eșantion
de 1067 respondenți și are o
marjă de eroare de +/- 3,0% la
un nivel de încredere de 95%
prin interviuri față în față la
domiciliul respondenților. Pe-
rioada: 29 martie - 15 aprilie
2019.

Bursa de Valori
Bucureşti a deschis
în creştere şedinţa
de luni 
Bursa de Valori Bucureşti a de-
schis în creştere pe toţi indicii
şedinţa de luni, iar valoarea
tranzacţiilor realizate în
primele 25 de minute era de
1,680 milioane de lei (353.087
euro), informează Agerpres. In-
dicele BET, care arată evoluţia
celor mai lichide 16 companii,
a înregistrat o apreciere de
0,25%, la 8.372,56 puncte,
BET Plus, care indică evoluţia
celor mai lichide 37 de acţiuni
de la BVB, era în urcare cu un
procent similar, în timp ce in-
dicele BET-FI al SIF-urilor
consemna un plus de 0,01%.
BET-NG, indicele celor 10
companii din sectorul ener-
getic şi al utilităţilor, era în
apreciere cu 0,21%. Indicele
blue-chip extins BET-XT, al
celor mai lichide 25 de titluri,
consemna o creştere de 0,23%,
iar reperul de randament al
fondurilor de investiţii, BET-
BK, era pe plus cu 0,16%.
Singura depreciere a valorii
acţiunilor o înregistra Fondul
Proprietatea, cu minus 0,21%.
În creştere erau acţiunile Ves,
(+14,42%), Turbomecanica
(1,33%) şi MedLife (+0,7%).
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Preparate deosebite, mic dejun,
sandwich-uri, burger, crispy pui,
salate,  griluri, deserturi și cele
mai gustoase paste din oras. 

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

cu orice tip de cafea. 

Leon Gourmet Satu Mare

Piața Libertății nr. 7,
(pe corzo) 

Comenzi și rezervări  la
0748869307. 

Str. Aurel Vlaicu,
Ferma nr. 1, spre Petea 

(în incinta fostului
I.A.S. Dorolţ)

Tel./fax: 0261-750320
Mob.: 0744-224634

Pentru comenzi de peste 2.500
se oferă discont de 5%

aMobilier modular 
aMobilă birouri
aMobilă bucătărie

aMobilă sufragerii
aMobilier holuri
aMobilier baruri

Mobilă la dispoziţia ta!!

producă-
tor mobilier
la comandă

Pentru comenzi de peste 5.000
se oferă discont de 8%

Pentru comenzi de peste 10.000
se oferă discont de 10%
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CSM Satu Mare s-a califi-
cat pentru al doilea an
consecutiv și pentru a

șaptea oară în istoria clubului
între cele mai bune patru echipe
din Liga Națională de baschet
feminin.

După o serie scurtă, 3-0
cu U Cluj Napoca, baschetbalis-

tele pregătite de spaniolul miguel
lopez vor întâlni Olimpia Brașov
în semifinale. Se joacă tot după sis-
temul cel mai bun din cinci me-
ciuri.

iar primele două partide
sunt programate în această săptă-
mână la sala lPS ecaterina Both
din Satu mare.

marți de la ora 18 avem
primul duel iar joi de la aceeași oră
meciul doi. meciul trei ar trebui să
se dispute pe 30 aprilie la Brașov,
urmând ca dacă va fi cazul să se sta-
bilească o dată și pentru meciul
patru, tot sub tâmpa.

Cele două formații s-au
mai întâlnit de patru ori în acest
sezon. CSm Satu mare s-a impus
de trei ori, 91-56, 90-79 în sala
lPS și 94-49 sub tâmpa și a cedat
primul meci, la Brașov, 74-80, pe
12 octombrie.

În mod normal CSm-ul
pornește ca favorită pentru califi-
carea în finală și prin prisma re-
zultatelor directe din acest sezon
și a valorii lotului. ”tratăm foarte
serios seria de meciuri din semifi-
nale și respectăm adversarul.
Olimpia e o echipă imprevizibilă
cu un antrenor foarte bun și e ne-
voie de concentrare maximă din
prima până în ultima secundă a
fiecărui meci. Obiectivul nostru
e clar, calificarea în finală”, trans-
mit oficialii echipei de baschet de
la CSm.

Din fericire nu sunt pro-
bleme de lot iar antrenorii miguel
lopez și Octavian Boian le au la
dispoziție pe Andra mandache,
Andrea Olah, Alexandra Uiuiu,
Anamaria Kadar, Adina Pop, ro-
xana Pane, Andreea Huțanu, An-
dreea lazăr, Brittany Denson, D

lesha lloyd, Promise Amuka-
mara, matea tavic și Kristina Bal-
tic.

De cealaltă parte, în
lotul brașovencelor o avem și pe
sătmăreanca renata Szmutku.
Antrenorul Dan Calancea pare că
nu are probleme de lot, ameri-
canca Wingate revenind după
problemele la ligamente.

Olimpia Brașov a trecut
în sferturi de Phoenix Constanța,
scor 3-1, după ce au pierdut sur-
prinzător chiar primul joc al se-
riei, sub tâmpa.

Partida CSm Satu
mare- Olimpia Brașov va fi arbi-
trată de Bogdan Podar, istvan
Bertalan, Stretea Andras. Comi-
sar: marius Hurgoi.

În cealaltă semifinală,
SePSi pornește favorită cu FCC
iCim Arad. 

BASCHet FemiNiN: CSm SAtU mAre- OlimPiA BrAșOV, AZi OrA 18

Încep semifinalele Ligii Naționale
8 meciul doi se joacă joi, de la ora 18, tot în sala lPS

sPOrT aZi La TV
12:30 teNiS, WtA
turneul din Stuttgart DiGi 2
19:30 FOtBAl, liGA 2
mioveni – Petrolul DiGi 1,
teleKOm 1
21:00 BASCHet m
Panathinaikos Atena - real
madrid DiGi 4
21:30 FOtBAl, lA liGA
Valladolid – Girona DiGi 3
22:30 FOtBAl, lA liGA
Alaves – Barcelona DiGi 1,
teleKOm 1
22:45 BASCHet m
Zalgiris Kaunas - Fenerbahce is-
tanbul DiGi 4

la mijlocul lunii  aprilie
s-a organizat in Bar, muntene-
gru,  Campionatul european
SKDUN si Cupa europeana
SKDUN Kohai. Au fost
prezenti 790 de sportivi din 21
de țări.

Printre sportivii lotu-
lui National al româniei de
Karate SKDUN s-au aflat și
sportivii medvei edvin si
Knecht Patrik de la A.C.S.
Sakura Carei, iar in cadrul lotu-
lui largit, printre sportivii sub
nivel de centura maro au fost se-
lectati Keseru mercedes si
tyukodi Cristina de la Sakura
Carei.

Vineri, 12 aprilie, s-a
desfasurat Cupa europeana
Kohai, unde tyukodi Cristina a
obtinut locul 4 la kata mini-
cadete 9-7 kyu.

Keseru mercedes, la
kata fete 10-11 ani, 6-5 kyu,  s-a
calificat in primii 8 si a obtinut
locul 5.  mercedes a concurat si
la proba sanbon kumite10-11
ani, 6-4 kyu +38 kg, unde s-a
calificat pe locul 4.

A doua zi  au luptat
medvei edvin la  categoria ku-
mite juniori -68 kg si Knecht Pa-
trik la kumite cadeti +70 kg.
Din pacate, niciunul dintre ba-
ieti nu a reusit sa obtina un loc

pe  podium.
Duminica au luptat

echipele tarilor participante.
Knecht Patrik cu echipa de
cadeti masculin a obtinut locul 3
iar cu echipa de cadeti mixt au
castigat locul 2, devenind  astfel
vicecampioni europeni.

Conducerea clubului
mulțumește pentru sustinere
Contitech Fluid Automotive
romania S.r.l. Carei. mul-
tumim pentru sustinere parin-
tilor sportivilor participanti!    

Antrenorii Daraban
Gheorghe si engber ingrid îi fe-
licita pe toti sportivii partici-
panti, iar munca la

antrenamentele zilnice continua
neintrerupt pentru ca in acest

sezon competitional ne mai
asteapta cateva concursuri.

Arte mArțiAle  /  Karateka de la sakura Carei, la europenele sKDUN

Liga a iV-a, seria a Liga a iV-a, seria B Liga a iV-a, seria C
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Concluzii după 
eşecul cu Franţa
în Fed Cup
romania a pierdut cu 2-3
semifinala de Fed Cup dispu-
tata contra Frantei, desi
opinia generala este ca se
putea mai mult. Se putea mai
mult daca am fi avut o a doua
jucatoare la simplu care sa
obtina cel putin un punct.
Deocamdata o avem doar pe
Simona Halep care duce greul
si in fata careia nu putem
decat sa ne scoatem palariile
in semn de recunostinta pen-
tru daruirea aratata in cele
doua zile de competitie la
rouen. “Ii multumim Si-
monei pentru daruirea ei.
Sunt tare necajita ca n-am
reusit sa-mi ajut echipa. era
un punct pe care trebuia sa-l
obtin”, a spus Irina Begu la
conferinta de presa. Infran-
gere in decisiv! Finala Fed
Cup ramane un vis interzis
pentru acest an. Begu a intrat
in locul Mihaelei Buzarnescu
la 2-1 pentru romania si a
pierdut dupa trei seturi cu
pauline parmentier. In penul-
timul game Begu s-a acciden-
tat la glezna piciorului drept.
“ne dorim sa castigam acea
cupa si nu o sa ne dam batuti.
Am fost foarte aproape, nici
nu va dati seama cat de
aproape am fost. Multumesc
Simonei pentru ce a facut. A
luptat cu sufletul, dar era
obosita. Si-a dorit foarte mult
si sunt dezamagita ca nu am
putut sa o ajut mai mult”, a
spus si Monica niculescu.
Capitanul nejucator Florin
Segarceanu spune ca nu-si re-
proseaza nimic in alegerile fa-
cute si ca ar proceda la fel
daca s-ar repeta scenariul de
la rouen. “La un meci care se
pierde la cateva puncte n-ai ce
sa zici. Concluziile sunt
foarte frumoase. A fost un vis
pentru noi, dar nu s-a termi-
nat. Acum trebuie sa ne rein-
carcam bateriile si sa o luam
la anul de la capat. nu imi re-
prosez nicio decizie. Sunt
foarte multumit si as merge
pe aceeasi formula”, a spus
Segarceanu.

In ultima partida a etapei a
6-a din playoff Viitorul si
FCSB au terminat la egali-

tate, scor 1-1 (0-0). Un rezultat
care aproape trimite titlul in
Gruia pentru CFR Cluj cu
patru etape ramase de disputat
pana la finalul sezonului.

FCSB a deschis scorul
prin Gnohere in minutul 68 dupa
o faza pe contraatac. un gol mar-
cat de oaspeti in inferioritate nu-
merica la sapte minute dupa ce
Benzar  primise  al  doilea  galben.

In minutul 74 echilibrul
numeric a fost restabilit dupa al
doilea galben incasat si de Achim
de la gazde. viitorul a egalat prin
Ianis Hagi in minutul 80 cu o re-
luare din sase metri la o centrare
din flancul stang.

FCSB a ratat doua oca-
zii uriase in minutul 89 prin Man
si Gnohere, ambele cu capul din
cativa metri.

In urma acestui rezultat
avansul celor de la CFr Cluj fata
de FCSB s-a marit la cinci puncte.

Dupa 1-1 in deplasare
cu viitorul la FCSB domneste de-
zamagirea in perspectiva ratarii
titlului in Liga 1 pentru al patru-
lea sezon consecutiv.

patronul Gigi Becali
arunca intreaga responsabilitate
in cârca jucatorilor sai si spune ca
niciodata de cand e in fotbal nu a
avut o echipa mai slaba decat cea
din actualul sezon.

“Daca n-ai echipa, cum
sa ai incredere la titlu? noi n-
avem echipa. Doar trei-patru ju-
catori: Moarais, Gnohere, Benzar

si cateodata tanase. Asa echipa
slaba ca asta n-am avut de cand
sunt in fotbal. Cea mai slaba
echipa!”, a spus Becali la Digi
Sport.

“n-avem echipa de luat
campionatul. Si daca-l luam ce?
ne da cu terenul in cap orice
echipa din europa”, a mai spus Be-
cali.

Acesta trage si un semnal
de alarma daca FCSB va continua sa
intre la apa in continuare. “Daca doi
ani de acum incolo ratam grupele in
cupele europene vom intra pe minus,
iar eu nu sunt idiot sa dau banii mei
la fotbal. Sa vina talpan si sa o ia, sa
faca ce vrea cu ea”, reia Becali un dis-
curs pe care il mai foloseste in mo-
mentele de criza ale echipei.

GurA păCătoSuLuI ADevăr GrăIește....

Gigi Becali: “N-am avut niciodată
aşa echipă slabă”

englezul Gary Wilson
s-a calificat in turul secund la
Campionatul Mondial de
snooker gazduit de teatrul Cru-
cible din Sheffield dupa un meci
dramatic impotriva belgianului
Luca Brecel.

Wilson a castigat, cu
10-9, dupa un frame decisiv
intins pe durata a 79 de minute
si 31 de secunde, prin care a fost
stabilit un nou record la Cru-
cible in ceea ce priveste lungimea
unui joc.

Interesant este ca Wil-
son continua competitia desi a
avut cifre mai slabe decat ale ad-
versarului: doar 106 puncte cel
mai mare break fata de 131 Bre-
cel, o lovitura de distanta la 56 la
suta si un numar mai mic de
puncte reusite (974 fata de 996).
Brecel, 24 ani, devine astfel
primul favorit care paraseste
competitia din acest an.
Alte rezultate din primul tur:
Mark Williams - Martin Gould
10-7

Ding Junhui - Anthony McGill
10-7

neil robertson - Michael
Georgiu 10-1

Snooker
Nou record pentru cel mai lung frame din istorie la Crucible!

Liga a V-a, seria a Liga a V-a, seria B
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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

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Tele-
fon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientu-
lui. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

l 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, pamant,
moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti, fier
forjat, diverse lucrari in metal, dul-
gherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Tele-
fon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
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 De vanzare apartament 2
camere mobilat in Centru Vechi
(zona Mondiala), 50 mp.
Tel.0744.252.824

l Vand apartament 3 camere de-
comandate, Carpati 2,. Tel.
0770.889.284

VÂNZĂRI CASE

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

VÂNZĂRI DIVERSE

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

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE
l Vand soldani, Carei. Telefon:
0745817294

VANZARI AUTO
l Vand Mercedes Sprinter 213,
din 2012, 9 locuri, rosu, impecabil.
Telefon> 0744897711
lVand Mitsubishi Pajero Pinin
4x4-1.8 din 2001 pe benzina,
Carei. Telefon: 0742111820

IMOBILIARE CAREI
l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413
l Vand apartament mobilat, 2
camere, etaj IV la Carei. Telefon:
0771041564
l De inchiriat in Carei cladiri
administrative si hale de productie,
total 2677 mp, in intregime sau
partial pentru birouri, arhiva, de-
pozit, productie, prestari si altele.
Telefon: 0751079600,
0751521843, 0748220359. 

CHIRII

l Dau in chirie apartament cen-
tral, 2 camere, mobilat. tel
0744.252.824

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

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

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

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

Angajez fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

Vând 30 de ari de teren cu loc
de casă şi front deschis pe
Calea Odoreului. Preţ nego-
ciabil. 0766-324219.

Vindem teren 16.100 mp,
front 45m, la intrarea in Botiz
dinspre Satu Mare. Tel.0737
855 528

Vindem teren intravilan 25.000
mp, Satu Mare strada Botizului,
front 100 m. Recomandat pen-
tru spatii comerciale sau com-
plex rezidential, cu acces la toate
utilitatile.0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in SM, Strada Bo-
tizului. 0737 855 528.

Vând nisip, balast, pământ,
gunoi - la cel mai bun preţ !!!!!
Tel: 0758413923

Vând loc de casă în comuna
Halmeu 28 ari,  Telefon
0753.927.874, 069917611731

Vând casa D+P+E
situată in zona
centrală cu 9
încăperi 4 bai

suprafața construită
450 mp cu teren afe-
rent 850mp+terasa

cu crama și beci.
0749556827.

Vand aspirator Stihl profesionist,
NOU. 700 lei, negociabil. 0727
891 966.

Inchiriez
birou in zona
ultracentrala.

Telefon
0743.487.204

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

Telefon 0732116820.

l  Executăm lucrări de
tinichigerie, acoperişuri, ţiglă
metalică şi ţiglă ceramică şi dul-
gherie, hidroinstalaţii, mici reparaţii
de urgenţă. Contact la telefon 0746
496 961

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Vând rochie mireasă, creaţie
2017, Ioana Călin tel.

0742.832.693

Trei locuri disponibile către Milano 
şi împrejurimi. Plecare miercuri

seara. 0754267845.
ANUNTURI DE MEDIU

l Botta Melinda Ildiko si Ovidiu, titular al proiectului:"Extin-
dere conducta de distributie presiune redusa si racord gaze natu-
rale" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evalu-
are a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi am-
plasat in Satu Mare, str.Zona Petre Ispirescu, f.n., jud.Satu Mare.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi conusltate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu
Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele
8-16.30, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatiile la proiectul deciziei de incadrare in ter-
men de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet
a autoritatii competente pentru protectia mediului

INFORMARI

l Anunt privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic
Zonal-Zona de locuit cu case unifamiliale Satu Mare, str.Ionita
Andron, str.Csipler Sandor, nr.Cadastrale 151253, 150772,
169372. Initiator: Sever Eduard Oreste. Publicul este invitat sa
transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a
planului pana cel tarziu la data de 06.05.2019. Observatiile si
propunerile referitoare la intentia de elaborare a planului pot fi
transmise prin:-scrisori depuse la registratura autoritatii intre orele
9-15; -scrisori transmise prin posta pe adresa primariei (cu data de
trimitere in termenul limita indicat). Observatiile vor fi transmise
catre Centrul de Informare pentru Cetateni pe adresa Satu Mare,
Piata 25 Octombrie, nr.1, telefon 0261807555, email consultare-
publica@primariasm.ro. Raspunsul la observatii va fi pus la dis-
pozitia publicului pana la data de 21.05.2019 prin:-afisare la sediu
primariei;-publicare pe pagina de internet a primariei la adresa
www.satu-mare.ro. Etapele preconizate pentru consultarea pub-
licului pana la aprobarea planului:1.Etapa elaborarii propunerilor
estimat iunie 2019;2.Elaborarea Raportului conusltarii publicului
estimat iulie 2019

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

stadion. 0771575163

NR.6008/22.04.2019

INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare,
str.Maramureş nr.15,înregistrat la UNPIR sub nr. RFO – 3778, CIF
31609950, numit administrator judiciarla  MGDSM   PLUS   SRL
cu     sediul   în   Satu   Mare,   str.   Fabricii,   nr.   64,   jud.   Satu
Mare,nr.inregistrare O.R.C.  J30/898/2011, CUI 29426390, prin
sentin a civilă nr.218/F/17.04.2019pronunţată   de   Tribunalul
Satu   Mare   în   dosar   nr.   368/83/2019.Termenul   limită   pen-
truînregistrarea cererilor de admitere a creanţelor – 03.06.2019.
Termenul de verificare acreanţelor,   întocmire,   afişare   şi   comu-
nicare   a   tabelului   preliminar   al   creanţelor   –19.06.2019. Ter-
menul de definitivare a tabelului creanţelor, de întocmire si afişare
atabelului   definitiv   –   10.07.2019.   Data   primei   sedinte   a
adunarii   creditorilor   –24.06.2019   ora   14   în   Satu   Mare,   P-
ţa   Libertăţii   nr.20   cam.206,   la   biroulINSOLVADMIN RO
IPURL. Cererile se vor depune la dosarul de la TribunaluluiSatu
Mare, în 2 exemplare şi vor fi timbrate cu taxa judiciară de timbru
de 200 lei.



Gazeta de Nord-Vest Insolvenţe / Mica Publicitate13/ Marţi, 23 aprilie 2019

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204

Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate pana la
vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 11.428,25 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în loca-
litatea 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 construc-
tii, instalatii si echipamente. Suprafata desfasurata
a cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile aferente,
la prețul de 2.183.688 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clă-
diri de depozitare si producţie, cu terenul aferent,
situată în localitatea Moftinu Mic, strada Princi-
pala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 32.945 Euro.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB 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
pretul de 42.520 lei.

SC ASTURIASAM SRL 
-auto DACIA, tip 1307, 1,391 lei.
-auto MERCEDES VITO 108 TDI 
fabricatie 1999, 3.478 lei
-bunuri mobile, masina de cusut, masina 
insurubat, mobilier, televizor, 1.227 lei.
-materii prime, materiale auxiliare, produse
finite, material textil, saten şi cupoane textil, 
salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,
lavete bumbac, 1.458,5 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, 564 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  6.500    lei.
Remorca Thule A5      3.714    lei.
Mercedes B14L/9      4.935,5 lei.
Iveco Daily                 5.776    lei.
Man TGA 18.513 15.476    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: 5.989 lei
Balast: 784 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
supraveghere        mobilier       sistem gestiune   sis-
tem 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 sani-
tare la 2.000 Lei.
Dacia solenza 489 lei
Iveco eurocargo 5.703 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
turnat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica.

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 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 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, SC TACOMARA SRL
09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30,
SC NORD STERN BEVERAGE INDUSTRIES
SRL ora 10:00, SC C&V LOREMAR SRL 10:30,
SC MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC UTIL
COMPANY SRL 11:30; SC AG DUPLEX SRL
12:00, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC DOMI-
NIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE COM
SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRI-
BUTIE 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 bunuri-
lor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL,
numit prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data
de 11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate
la vânzare prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică - in-
dustrial - 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 3.472.519 ron,
si teren extravilan arabil situat în livada cu suprafata
de 11.900 mp, avand cf Cf: 100432 Livada, top:
172/1 la pretul de 15.207,5 ron. Licitatiile se vor
ține în fiecare zi de vineri la ora 10.00, în Satu
Mare, str. N. Balcescu, nr.10. 

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  se-
diul ales  al acestuia  din str. Nicolae Balcescu,
nr.10,  Satu Mare, sau la nr. de telefon 0749212108,
sau email office@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

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

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
Stropitoare cu motor Astran – 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 prevederile Co-
dului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimen-
tare– tel. 0786199011. 
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Terenuri:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel
Vlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euro
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, în-
scris în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral
177941, situat pe strada Depozitelor, F.N. -
349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, în-
scris în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad.
800/14, situat pe strada Depozitelor, F.N - 79.220
lei
Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp,
drum de acces, înscris în CF 54738 Satu Mare,
nr. cadastral 4324/45 și 4310/36, situat pe strada
Depozitelor, F.N, liber de sarcini - 17.242 lei
Teren intravilan, în suprafață de 586 mp, situat
în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu, FN, jud. Satu
Mare, zona cartier Prietenia, înscris în CF
165367, având nr. cad. 165367, proprietatea SC
C&G Asset Arhitecture SRL  – 10.000 euro, tva
inclus
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, drum pavat + Teren intravilan,
66 mp, situat în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu,
zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, drum pavat
+ Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud.
Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitec-
ture SRL, drum pavat - 10.000 euro, tva inclus
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 - 948 euro + tva
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil. 7.129 euro
Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil.–13.544 euro
Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și
construcții formate din magazie de ierbicide
având SC 110 mp, magazie de cerereale cu SC de
250 mp și pod având SC de 20 mp, situate în loc.
Livada, str. Victoriei, nr. 109, jud. Satu Mare –
24.273 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”),
situat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit,
având ac. 75 mp + teren intravilan format din două
parcele, având suprafața totală de 3.223 mp –
1.400.000 euro
Spațiu industrial, format din casă poartă, hală
producţie, sopron materiale, atelier concecţii, de-
pozit carburant , post transformare,  în suprafaţă
utilă de 2.170 mp şi suprafaţă măsurată de 3.354
mp și teren intravilan în suprafață de 4.240 mp, si-
tuate 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 -140.000 euro
+ tva
Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de
Mureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusă din
grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfector, casă
pompe și fose septice + teren format din 3 parcele
având suprafața totală de 29.200 mp, din care
14.200 teren intravilan și 15.000 teren extravilan
– 110.950 euro
Casă, regim P, având SU de 68 mp, alături de
construcție anexă reprezentând atelier reparații
tâmplărie P+M ( nefinalizată ) având suprafața
utilă de 312 mp și teren intravilan în suprafață de
424 mp, cu deschiderea la stradă de 11,22 ml., sit-
uate în loc. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 180, jud.
HD– 70.880 euro
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
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +  teren
intravilan în suprafață de 5.800 mp - 259.724 euro
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 de-
schis ( extratabular ) + Teren intravilan în
suprafață de 4.300 mp, situate în loc. Mărtinești,
str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare, înscrise în
CF 101228, având nr. top 760/10/B și 760/10/B-
C – 142.400 euro
Clădire comercială având suprafața utilă de 256
mp și teren aferent în suprafață de 300 mp, situate
în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud. Satu Mare -
94.141 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp –
107.398 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp + utilaje agricole și indu-
striale – 150.000 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator -  44.285 euro

Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situ-
ate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
40.980 euro 
Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50 mp,
șopron depozit în suprafață de 220 mp, baracă
închisă în suprafață de 14 mp, înscrise în CF
100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1 +
bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul în suprafață
de 3.193 mp pe care este amplasat imobilul este
proprietatea persoanei fizice Ștrango Vasile și nu
face obiectul prezentei vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
5.747 euro
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edifi-
cată pe terenul unui alt proprietar, având suprafața
construită de 30 mp, suprafața utilă de 24 mp –
3.701 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN,
CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată în mu-
nicipiul 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 propri-
etar, proprietatea nu este întăbulată. – 1.593 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu com-
ercial 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 propri-
etar, proprietatea este întăbulată în extrasul de
cartea funciară 145 Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare. – 7.666 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT și
teren intravilan“, cu destinaţie comercială situată în
loc. Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare,
clădire, spațiu comercial cu suprafața construită
Sc= 125 mp și suprafața utilă Su =104 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 924 mp, care aparține
aceluiași proprietar, proprietatea teren și clădire
este întăbulată în extrasul de carte funciară 256
Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady Endre, comuna
Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.398 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Ghenci, nr. 43,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu com-
ercial cu suprafața construită Sc= 292 mp și
suprafața utilă Su =216 mp, clădirea este edificată
pe un teren de 446 mp care aparține altui propri-
etar, proprietatea este întăbulată în extrasul de
cartea funciară 11 Ghenci, nr. cad. 431; 485
Ghenci, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.389
euro
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea
Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp
- 553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str.
Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00
mp - 740 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -
446,40 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața
nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 553,52
euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii,
str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 372 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale în vi-
goare la data perfectării tranzacției, cumpătorul
urmând să suporte obligațiile care îi revin din
acest punct de vedere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, rulaj estimate 1.200.000 km – 3.943 euro
+ TVA
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.170 euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA,
posibilități de rată
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 1.645 euro + TVA
Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propi-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii,
diverse pt. animale ) – 6.193 lei + TVA propi-
etatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.632 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 5.009,35 lei +
TVA
Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea
Tehnoagroserv SRL – 7.970 lei lei + TVA
Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea
Ionică Trip SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbră-
căminte, materiale și producție în curs de
execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) propri-
etatea Girobel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea
Salubrizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-
etatea Luca SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă ) proprietatea Zidul
Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Eurobovis SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) propri-
etatea Proinstal 302 G SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) propri-
etatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto,
stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Consada
Divers SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea 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

14/ Marţi, 23 aprilie 2019

OFERTA ANALIZA DE RISC
ATENȚIE! 

UNIVERSITATE, LICEU, SCOALĂ GIMNA-
ZIALĂ, GRĂDINIȚĂ, UNITATE  DE CULT,
CASĂ PAROHIALĂ BISERICĂ,MAGAZIN
MIXT, HOTEL, RESTAURANT, BAR, MAGA-
ZIN MIXT, CAZINOU,SALĂ DE JOC, ATE-
LIER, FABRICII ETC.   

AI AVUT UN CONTROL? AI O UNITATE
NOUA SI VREI SA NU AI PROBLEME? 
AI  NEVOIE DE ANALIZĂ  DE RISC LA SECU-
RITATEA FIZICĂ ?

NOI SINTEM AICI.   SECURITY RISC RG
SRL SATU MARE - GHEORGHE RENTEA
EVALUATOR AUTORIZAT ESTE PREGATIT
PENTRU TINE.

CONTACT COL REZ RENTEA G.
0751042012  PRETURI NEGOCIABILE.

Magazin La Cristi

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  în-
registrată în registrul formelor de organizare sub nu-

mărul 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.
SERV ELECTRIC IN SYSTEM ENERGETIC SRL - scoate la vânzare, auto-
turism marca FORD tip ESCORT, an de fabricație 1996, benzină, culoare albastru.
Preț 638,00 lei + TVA.
TIA PROD SRL - bunuri mobile bunuri  mobile constând în mașini  , echipa-
mente și  instalații la o valoare totală de 9.023 lei- vânzare directă, 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 Bule-
vardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, aparta-
mentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .

SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL: vânzarea în bloc: bunul imobil reprezen-
tat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp + construcție aferentă (sere), sti-
tuat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, care constă în : 3 sere legume, secție de
prelucrare, centrală termică, platformă betonată drum acces, împrejmuire gard,
teren intravilan, central termică cu montaj inclus, sistem de irigare cu montaj inclus,
instalații și sistem de procesare). Preț total pentru cele menționate mai sus
2,210,391.71 lei + TVA.

- vânzare individuală :
- remorcă agricolă UATL15SS preț 7,007.15 lei
- încărcător frontal preț 16,507.73 lei
- utilaj bilonat preț 16,143.34 lei
- freză rotativă FREZĂ F2140 preț 9,846.27 lei
- tractor Lamborghini R155DT preț 45,567.08lei
- autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț

41,145.43 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 25.04.2019 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;
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii sunt cu gândul la o
schimbare de job, însă momentul
nu pare a fi cel mai bun. Chiar dacă
ai posibilitatea de a pleca în altă
parte, ar fi indicat să-ți pui afacerile
în ordine, înainte de a face pasul
decisiv.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Spiritul de sacrificiul al Taurilor iese
la iveală în aceste zile încărcate de
spiritualitate. 

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Probleme mari pentru Gemeni. Au
ocazia de a merge la o întâlnire
romantică, doar că persoana de care
s-au îndrăgostit pare a avea deja un
partener.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii ar face bine să citească printre
rânduri și să fie atenți la ceea ce li se
transmite. Răspunsurile nu vor veni
niciodată sub forma unor declarații
pompoase, mai ales în dragoste.

LEU (23 iulie – 22 august)
Nativii din Leu vor avea parte,
astăzi, de un moment de triumf.
Există posibilitatea să câştigaţi
încrederea şefilor, care va veni la
pachet cu o majorare salarială, dar şi
o posibilă avansare.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele se vor simţi, astăzi, fără
ajutor. Există posibilitatea să cereţi
ajutorul prietenilor, colegilor sau
familiei pentru a putea duce la bun
sfârşit un proiect, însă vă veţi trezi
că toţi sunt ocupaţi şi aţi rămas
singuri.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă vor avea parte de
o surpriză uriaşă. Astrele arată că
astăzi este o zi foarte bună pentru a
începe noi parteneriate, dar şi pentru
o nouă poveste de dragoste.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Nativii din Scorpion trebuie să îşi
reconsidere serios atitudinea faţă de
lume. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Nativii din zodia Săgetător îşi vor
dedica ziua dezvoltării unor idei noi.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Mulți nativi din zodia Capricorn
pe 23 aprilie vor putea să-și
mărească autoritatea oficială sau să
obțină un succes major în
dezvoltarea afacerilor. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Pentru unii nativi din Vărsător,
această zi poate fi o perioadă simplă
și productivă, spune horoscopul. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Mulţi nativi din zodia Peşti
pot fi surprinși de vizita bruscă
a cuiva. Aceasta ar putea
însemna cineva care a fost șters
din lista dvs. de contacte sau
chiar din viaţa personală.

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 
(reluare)
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

20: 00 - Vaiana
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

Teleshopping 10:00 Perfect imper-
fect - Partea I 11:00 Perfect imper-
fect - Partea a II-a 11:45
Teleshopping 12:00 Parlamentul
României 12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeşte corect! 15:00 AP
Fără etichetă 16:00 Ştiri 16:05
EURO polis - Istoria ciocolatei în
Romania* Artisti plastici ruteni,
evrei 17:00 Telejurnal 17:30
Cooltura 18:30 Pulsul zilei - Partea
I 19:35 Pulsul zilei - Partea a II-a
20:00 Telejurnal 20:50 Sport
21:00 12 Povestea lui Dumnezeu -
tacerea 22:00 AP Provocări, de-
cizii, efecte - Cele două state
coreene 22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ştiri 23:55 La bani
mărunţi 

10:30 AP Vorbeşte
lumea  13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 AP
Lecţii de viaţă
15:00 AP La

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30 Vlad 00:00  Doctor
Strange  06:00 Ce se întâmplă
doctore ? (R) 06:30 Arena
bucătarilor (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshop-
ping 11:15 AP Pri-

etenii de la 11 13:00 Observator
14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00  Observator  20:00 Va-
iana  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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S-a băgat marfă... de
primăvară am zice noi... Prob-
lema nu e cu consultarea ofer-
telor, ci cu ce lasă ”pariorii” în
urma lor... Iar comentariile
internauților la fotografia de
sezon sunt mai mult decât per-
tinente...

”Daca pe celelalte le
pune inapoi e ok. Sau fac ca si

aici lasa totul acolo unde o
cazut”.

”Ce o pus înapoi aia
avem şi noi....Acum arată destul
de bine zona, dar uneori 2-3
metri de jur împrejur nu vezi
decât haine şi pantofi aruncate
pe jos.”

Morala... unu adună,
doi împrăștie!

De închiriat!

Nord Vest Business Center vă stă la dispoziţie cu:
32 birouri cu suprafaţă cuprinsă între 18-25 mp
2 spaţii comerciale la parter 60 mp, 200 mp.

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!

Consultând “ofertele” 
de la Caritas

În această Sfântă zi de
Marţea Mare se face po-
menirea Pildei celor

Zece Fecioare. Urcând Mân-
tuitorul Hristos, împreună
cu Apostolii Săi, spre Sfânta
Cetate a Ierusalimului, le-a
rostit multe pilde. Aşa pro-
ceda totdeauna Mântuitorul
şi în faţa mulţimilor, când
voia ca învăţătura Sa să fie
cât mai bine înţeleasă.
Foarte multe pilde au fost
rostite când se apropia de
Sfintele Sale Patimi. Prin
Pilda celor Zece Fecioare,
Mântuitorul Hristos atrage
luarea aminte ca pe toţi cre-
dincioşii sfârşitul vieţii pă-
mânteşti să-i afle împăcaţi
cu Dumnezeu şi cu semenii.
În multe rânduri a vorbit
mulţimilor Mântuitorul
Hristos despre curăţia vieţii.
Şi de vreme ce curăţia sufle-
tească şi trupească are o
mare preţuire înaintea lui
Dumnezeu, Izbăvitorul o
laudă, dar nu sub forma ca
toţi să fie curaţi şi să negli-

jeze faptele de milostenie,
prin care străluceşte lumina
făcliei curăţiei. Iată pentru
ce ne este prezentată astăzi
pericopa evanghelică a celor
zece fecioare. Cinci erau în-
ţelepte, căci în afara podoa-
bei aveau şi mult untdelemn
al milosteniei. Fecioarele ne-
bune au nesocotit untdelem-
nul, lucru pentru care au
pierdut şi valoarea curăţiei.
Cele zece fecioare erau în aş-
teptarea Mirelui, dar au
adormit. La miezul nopţii
făcându-se strigare: “Iată,
Mirele vine! Ieşiţi întru în-
tâmpinarea lui” (Matei
25,6), fecioarele înţelepte au
intrat deodată cu mirele la
nuntă, iar cele nebune până
şi-au cumpărat untdelemnul
necesar, uşa s-a închis şi glas
s-a auzit dinlăuntru: “Nu vă
cunosc pe voi” (Matei
25,12). Deci, fecioarele cele
nebune n-au reuşit să intre şi
să-I slujească Domnului, ne-
având în candelele lor unt-
delemnul milosteniei.

Sfinţii şi de Dumne-
zeu purtătorii noştri Părinţi
au aşezat întru această zi
Pilda fecioarelor spre a ne
îndemna la priveghere neîn-
cetată, întru aşteptarea Mi-
relui, prin credinţă, fapte
bune, dar mai cu seamă prin
milostenie, căci necunoscută
este ziua sfârşitului nostru.
Oricât de multe fapte bune
am săvârşi, de nu vom face
milostenii, pierdem valoarea
tuturor celorlalte fapte şi
unii ca aceştia nu vor putea
intra în Împărăţia lui Dum-
nezeu, fiind întorşi ruşinaţi:
“Nu vă cunosc pe voi”.

Marii, înduhovnici-
ţii şi îmbunătăţiţii noştri Pă-
rinţi ne îndeamnă şi întru
această sfântă zi să ne gră-
bim a ne curăţi cu apa po-
căinţei, a reînnoi legătura cu
Hristos. Privind la patimile
Mântuitorului, sufletul va
tinde cu de la sine putere
spre Crucea Domnului, iar
inimile se vor prosterna îna-
intea ei.

Sfânta şi Marea Marţi
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