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Prognoza meteo pentru
următoarele două săptămâni

Regimul termic pentru
următoarele două săptămâni (15 -
28 iulie) va fi unul oscilant, cu o
încălzire semnificativă de la
jumătatea primei săptămâni şi tem-
peraturi de 31 - 32 de grade Celsius,
respectiv o uşoară răcire a vremii în
timpul celei de-a doua săptămâni şi
fenomene de instabilitate
atmosferică după data de 22 iulie. 

În Crişana, vremea va fi
răcoroasă în primele zile din inter-
val, cu medii ale temperaturilor
maxime între 24 şi 28 de grade. În
week-end acestea vor marca o
creştere, astfel că vor atinge 30 - 32
de grade, caracterizând o vreme
călduroasă şi se vor menţine în jurul
acestor valori până la sfârşitul inter-
valului. Minimele vor avea valori în
medie de 11 - 12 grade până în data

de 20 iulie, apoi vor creşte spre 16 -
17 grade şi nu vor mai varia semni-
ficativ. Temporar, vor fi manifestări
ale instabilităţii atmosferice, mai
frecvente şi pe arii mai extinse în in-
tervalul 23 - 28 iulie. 

În Maramureş, vremea se
va încălzi treptat în prima
săptămână de prognoză, astfel că
mediile temperaturilor maxime vor
porni de la 22 de grade şi vor ajunge
la 31 de grade, iar ale minimelor vor
creşte de la 10 - 12 grade până spre
14 - 16 grade. În intervalul 22 - 28
iulie nu vor mai fi schimbări majore
sub aspect termic, ci doar o scădere
uşoară la final. Vor fi intervale cu
manifestări specifice instabilităţii at-
mosferice, cu o probabilitate mai
mare în 15, 16 iulie şi, din nou, în
intervalul 22 - 28 iulie.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 17 iulie 2019
ziua 198 a anului

Soarele răsare la 5 și 46 minute,
apune la 21 și 21 minute.

1976: La Jocurile Olimpice
de la Montreal, Nadia
Comăneci a obținut șapte
note de 10.00, prima dată în
istoria gimnasticii când se
acordă această notă.
1955: A fost inaugurat parcul
de distracții - "Disneyland", cu
mult fast, în prezența a peste
30000 de vizitatori veniți de
pretutindeni. Ceremonia a
fost transmisă în direct de
televiziune. (sudul orașului
Los Angeles, SUA)

„Lăsaţi-l pe cel care vrea să
urnească lumea, să se urnească
mai întâi pe el însuşi.”

(Socrate)

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 - Sfânta Marina

Romano-catolic- Ss. Alexie,
cerşetor; Marcelina, fc.

Greco -catolic - Sf M Marina
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În general, în materialele
prezentului ziar, mai precis pe pa-
gina a doua, supratitlul “Opinie de
gazetar” şi în emisiunile televizate,
sub genericul “Oameni şi fapte”, m-
am străduit şi, cred, am reuşit să
prezint o sumedenie de oameni
onorabili din judeţ, din ţară şi din
alte ţări. Spun “am reuşit” scoţând
în evidenţă faptele bune ale condu-
cătorilor de tot felul, fapte, lucruri
şi întâmplări care au dus la rezolva-
rea unor probleme ale cetăţenilor,
probleme ce păreau mici, neînsem-
nate, dar importante pentru omul
în cauză.  I-am avut ca invitaţi în
emisiuni pe toţi prefecţii care s-au
perindat la fotoliul nr. 1 şi am des-
coperit în ei oameni minunaţi, dor-

nici să găsească soluţii pentru a face
“lumină” în întunericul în care se
bălăceau unii cetăţeni, comune,
sate, societăţi, colective etc. Reţin
pe Radu Bud, pe dr. Eugeniu
Avram şi pe actualul prefect Darius
Filip – toţi oameni cu multă cre-
dinţă în Bunul Dumnezeu şi cu do-
rinţa de a face totul pentru
rezolvarea problemelor cetăţenilor
din judeţ. N-am întâlnit cazuri în
care cetăţeanul cu petiţia să nu
plece, cel puţin, cu o îndrumare si-
gură, un sfat, o temeinicie a legali-
tăţii spre rezolvarea situaţiei
cetăţeanului. Eu îi felicit pe aceşti
oameni interesaţi de soarta fiecă-
ruia din judeţ. Sigur, am realizat
emisiuni reuşite cu episcopi, cu
preoţi, cu directori de şcoli, cu pa-
troni de firme, cu directori de între-
prinderi de stat, mai puţin cu cei
din zona industrială (foarte secre-
toşi, retraşi, stricţi de parcă n-ar ob-
ţine profituri de pe munca
românilor pe care “nu-i dau banii
afară din casă”). În afară de patronii
cu capital autohton, străinii n-au
acceptat să apară pe micul ecran şi
în presă, scuzându-se că “şeful” nu
le permite acest lucru. Ciudat! Eu
ştiu de ce nu apar în faţa publicului
larg, şi, poate, într-o emisiune spe-
cială vom dezbate această problemă
de “stat în stat”. Multă lume este in-
teresată şi presa are obligaţia să sa-
tisfacă doleanţele cetăţenilor. Multe
şi reuşite emisiuni am realizat cu
unii primari din judeţ, cu primari ai
municipiilor şi oraşelor, oameni cu
demnitate şi mândrie pentru reali-
zările lor. Desigur, am scos în evi-
denţă şi neîmplinirile, cauzele care
au dus la ele şi soluţiile cele mai

bune pentru remedierea stărilor
care au dus la situaţiile respective.
Doamne, ce oameni minunaţi am
întâlnit în judeţul nostru şi cu câtă
sinceritate şi-au expus păsurile, dar
şi bucuria unei frumoase şi reuşite
colaborări cu consiliile locale, cu ce-
tăţenii comunei. Oricum, dialogu-
rile cu primarii s-au dovedit cele
mai atractive şi cele mai folositoare,
cu urmări concrete, cu intervenţiile
imediate ale superiorilor din judeţ.
Aş aminti pe câţiva: Kereskenyi
Gabor, Kovacs Eugen, Aurelia Fe-
dorca, Marius Ovidiu Duma, Pi-
ricsi Arthur, Trandafir Radu,
Bartok Ioan, Birtoc Dinu, Balogh
Daniel, Coza Romi, Domokos Ale-
xandru, Ghetina Mihai, David
Gheorghe, Bontea Zonoviu Silviu,
Grad Ioan, Marinel Rotar, Vasile
Şteţ, Mariana Sobius, Mariana
Avorniciţi, Mellau Iosif, Cristea
Radu, Iuliu Illyes, Szucz Szabolcs
etc. Eu le mulţumesc acestora şi ori-
când NVTV le va sta la dispoziţie
şi vor fi respectaţi de tot ce în-
seamnă acest trust de presă atât de
serios!

Sigur, au existat şi există
primari care n-au înţeles nimic des-
pre menirea presei. Vor înţelege
doar atunci când (Doamne fe-
reşte!) vor intra în necazuri. De
fapt, unii n-au înţeles ce înseamnă
să fii ales şi să raportezi celor ce te-
au votat, din când în când, realizări,
gânduri, trăiri pentru aceştia! N-au
înţeles ce înseamnă să fii primar!
Păcat! Aş da exemplu pe Irime Ioan
din Turţ, care nici la telefon nu
poate întreţine o discuţie de un
minut şi închide telefonul. Asta
mai ţine şi de educaţie! Acolo, în

Turţ, localitate de excepţie am rea-
lizat şi am cunoscut primari de ex-
cepţie, amintindu-i pe distinsul
Ciupac Ioan sau Belbe Ioan care
realizau în comună lucruri de neui-
tat iar activităţile culturale erau de
nota 10 cu steluţă. Eu nu ţin să rea-
lizez emisiuni pentru primari, ci
emisiuni pentru locuitorii comu-
nei, oameni ce aşteaptă să vadă lu-
crurile şi prin “ochii” camerelor de
luat vederi. Să-şi vadă copiii, rudele,
prietenii, consătenii şi mai ales rea-
lizările celor aleşi. Cred că domnul
Irime Ioan nu prea are de arătat
multe din acestea şi vom face emi-
siune cu cetăţenii de acolo! Sigur,
nici preoţii nu sunt scutiţi, mulţi
dintre ei, mai ales cei din munici-
piul Satu Mare, sunt foarte “ocu-
paţi” şi n-au timp o oră să vorbească
despre împlinirile lor şi bucuriile
credincioşilor chiar dacă o fac, cum
spunea Preasfinţitul Iustin, “cu un
limbaj de lemn”, care trebuie înlo-
cuit şi de politicieni şi de preoţi! De
ce? Pentru că “poporul suveran” s-
a cam săturat de acest limbaj şi aş-
teaptă unul apropiat de sufletul
omului. Exact cum spunea IPS Jus-
tinian (Dumnezeu să îl odihnească
în pacea Sa!): “Cuvintele preotului
trebuie să meargă direct la sufletele
credincioşilor”.

Am scris aceste rânduri,
cu scuzele de rigoare, să se ştie că
presa şi tot ce se numeşte GNV  şi
NVTV suntem în slujba cetăţeanu-
lui, a contribuabilului pe care-l res-
pectăm şi facem tot ce e posibil
pentru creşterea bunăstării lui! De
fapt, cu sinceritate, facem exact ce
trebuie să facă o presă serioasă, pu-
ternică, putere în stat!

TEODOR CURPAş

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și

astăzi, de la ora 18:00, şi fii
parte din viața Sătmarului.  O
emisiune în care şi tu poți par-
ticipa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor  mai
importante subiecte ale zilei.
Realizator: Victor Constanti-
novici.

VIAțA LA țARĂ
Pictorul Nicolae Pop

iubește "muzica ochiului"
Nicolae Pop - membru al
Uniunii Artiștilor Plastici,
Filiala Satu Mare, din locali-
tatea Apa, ne va dărui câteva
informații referitoare la ul-
timele creații artistice, dar și
care sunt proiectele sale de
viitor, în emisiunea "Viața la
țară", difuzată azi, la ora
20:45, la "Nord Vest TV ".
Realizator: Dumitru
Țimerman. 

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

Presa noastră – în slujba dumneavoastră!
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Biserica de lemn din Stâna – sfântul lăcaş unde credinţa
oamenilor în Dumnezeu reprezintă o motivaţie
puternică, o dovadă vie ce dăinuie de sute de ani

Biserica de lemn din
Stâna face parte din pa-
trimoniul naţional,

având un renume deosebit şi
pe plan internaţional deoarece
– conform declaraţiilor părin-
telui paroh Darius Ştefan –
aici vin la spovadă credincioşi
din lumea întreagă, în special
din Portugalia, Germania sau
Spania.

Biserica datează din se-
colul al XVIII-lea având  hramul
„Intrarea Maicii Domnului în
Biserică” si se află pe noua listă a
monumentelor istorice.

Scurt istoric
al localităţii Stâna

Localitatea Stâna este
aşezată – din punct de vedere
geografic – în perimetrul denu-
mit Dealurile şi culmea Codru-
lui ce face parte din relieful
constituit din rămăşitele Munţi-
lor Cristalini, scufundaţi în for-
maţiuni terţiare mai noi. Face
parte din comuna Socond, ală-
turi de localităţile Hodişa, So-
conzel şi Cuţa. Localitatea este
situată la poalele Culmilor Co-
drilor, iar în trecut a fost în mare
parte acoperită de păduri ce în
primele decenii ale secolului
nostru au fost defrişate, terenul
fiind pregătit pentru agricultură
şi păşunat. 

În 1525, satul este
mentionat cu numele de Also
Boldad. Din 1566 aparţine de
domeniul Ardudului, apoi de
domeniul familiei Drag din Bel-
tiug, ajungând mai târziu în pro-
prietatea familiei Karoly. De
menţionat este că în această pe-
rioadă populaţia se ocupa cu

creşterea animalelor, de unde şi
dania faţă de domeniu amintită
în 1600. 

Alte informaţii despre
localitate avem după 1750, când
găsim aici mai multe cărţi româ-
neşti scrise în slavonă şi donate
bisericii. Începând din 1700,
satul este tot mai frecvent men-
ţionat în primele statistici ale
populaţiei; astfel, în 1851, Stâna
şi Bolda, o localitate învecinată,
aveau împreună 687 locuitori
români, în 1828 apare cu 352
locuitori români, iar în anul
1900 cu 655, din care 626 ro-
mâni şi 29 maghiari.

Biserica are o vechime
de peste 300 de ani

Dimensiunile bisericii
sunt următoarele: 14 m. lăţime,
iar înălţimea turnului este tot de
14 m. Pictura de pe boltă e dete-
riorată datorită timpului şi ume-
zelii care se infiltrează în sfântul
lăcaş. Este săracă în imagini, cu
influenţe ale stilului apusean din
sec. al XVIII-lea. Biserica este
acoperită în totalitate cu şin-
drilă. 

Lacasul poartă hramul
Intrarea Maicii Domnului în Bi-
serică şi poate fi observat încă de

la intrarea în depresiune. În ge-
neral, este bine conservat. Foişo-
rul de sub turn reprezintă
elementul ce dă o notă specifică
zonei Codrului. Acesta este
mult ieşit în afară, în formă de
cerdac, cu patru stâlpi de susţi-
nere, fiecare cu trei braţe având
şi rol decorativ, dar şi de susti-
nere a coifului în mijlocul căruia
se înalţă săgeata. Turnul este
mult înălţat deasupra acoperişu-
lui bisericii, dând un efect de
grandoare edificiului. Galeria
este căptuşită cu scânduri, având
la bază un şir de motive decora-
tive specifice caselor ţărăneşti
din jur. Întregul edificiu este do-
minat de acest turn executat cu
multă pricepere şi migală. 

Pereţii sunt văruiţi în
interior şi exterior. La absida al-
tarului, în exterior, bârnele de
stejar sunt îmbinate la capete în
cheotori, cu console în formă de
fluture cu aripile deschise. 

În 1820, pridvorul este
transformat în pronaos, pentru
a mări spaţiul liturgic şi se con-
struieşte actualul pridvor cu
stâlpi de lemn. Pictura interioară
s-a păstrat în naos, doar frag-
mentar. Prezintă asemănări cu
pictura bisericii de lemn din Co-
rund.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 26.07. 2019 între
orele 10:30 - 13:30
la Cabinet Dr. Coica, va consulta
Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE-
TRAUMATOLOGIE, 
doctor in medicina, competenta in
chirurgie artroscopica, 
membru fondator al US Alumni In-
ternational Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999;  0732116826;
0722588041

În data de  23.07. 2019 de la
ora 15:00 la Cabinet Dr. Coica 
va consulta
Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST EN-
DOCRINOLOGIE
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999

În data de 26.07.2019 la ora 9:30
la Cabinet Dr. Coica, va consulta
Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST REUMA-
TOLOGIE
Programări:0732.116.837

0261/766.390, 0261/779.999

Zilnic intre orele 11:00-13:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999

Zilnic intre orele 08:00-16:00
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4,
va consulta:
Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST ALER-
GOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA
Consultaţii gratuite cu Biletul de
Trimitere de la medicul de familie!
Programări: 0740.839.818

Zilnic intre orele 10:00-16:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST DER-
MATO-VENEROLOGIE
oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune

- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953

Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:
Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR CARDIOLO-
GIE
Programări: 0740.314.450

In fiecare Marti între orele 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 consulta:
Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST EN-
DOCRINOLOGIE
Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
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GEST

Eleva de “zece” a județului,
premiată la Negrești-Oaș
8 Primarul Aurelia Fedorca a premiat-o pe Teodora Bărăian pentru performanța
de nota 10 de la Bacalaureat 

Primarul orașului
Negrești-Oaș, Aurelia
Fedorca, a premiat-o în

cadru festiv pe absolventa
Teodora Iulia Bărăian pentru
performanța de a fi obținut
singura medie de 10 la Ba-
calaureat, la nivelul județului
Satu Mare, și i-a acordat o
diplomă de excelență. Eveni-
mentul a avut loc ieri, la
sediul Primăriei Negrești-
Oaș, la acesta participând,
alături de absolventa de nota
10, părinții acesteia, direc-
torul Liceului Teoretic, Viorel
Bud, dascălii care au îndru-
mat-o - Dumitru Obșitoș,
Bianca Obșitoș Feier și Anca
Hîrța - și reprezentanți ai
administrației locale. 

Nota maximă 
nu e întâmplătoare

În cadrul ceremoniei,
primarul Aurelia Fedorca a sub-
liniat că media de 10 obținută de
Teodora Bărăian la Bacalaureat nu
este întâmplătoare, ci este rezul-
tatul unei munci asidue, o muncă
îndelungată și constantă.

”Teodora este un adoles-
cent model, care a reușit să
împartă cu succes cartea cu
activitățile specifice vârstei, dar și-
a făcut și planuri mari pentru vi-

itor. Îți mulțumesc, Teodora, pen-
tru lecția pe care ne-ai dat-o tu-
turor și te felicit pentru rezultatul
perfect, dar și pentru că ai decis să
studiezi mai departe în țară. Te fe-
licit pentru că prin studiile pe care
le vei urma - Academia de Poliție
A. I. Cuza din București - ai decis
să intri în slujba țării și a noastră a
tuturor! Îi felicit și pe profesorii
care te-au îndrumat în ultimii ani
de liceu și au făcut posibil acest 10
pe linie la Bacalaureat”, a declarat
primarul Aurelia Fedorca.

Învățământul
negreștean reușește 
să țină ștacheta sus

Edilul orașului
Negrești-Oaș a precizat că
rezultatele obținute de Teodora
demonstrează că învățământul
negreștean reușește să țină
ștacheta sus și să dea absolvenți
de prima clasă. 

”Este și aceasta o
dovadă că lucrurile evoluează și
că împreună reușim să con-

struim un sistem de învățământ
eficient pe termen lung”, a con-
chis Aurelia Fedorca. 

De asemenea, primarul
Aurelia Fedorca le-a acordat
diplome de recunoștință
dascălilor care au îndrumat-o
pe Teodora Bărăian la materiile
la care aceasta a obținut notele
de 10:  Dumitru Obșitoș – isto-
rie, Bianca Obșitoș Feier - limba
română și Anca Hîrța – ge-
ografie. 

PREMIERE. Performanța Teodorei, apreciată și premiată la Negrești-Oaș

FLORIN DURA

Ioana Roman, viitoare
elevă a clasei a XII-a B, la Colegiul
Național Mihai Eminescu a
obținut de-a lungul anilor nu-
meroase și importante distincții la
concursurile de matematică. Unul
din rezultatele ei valoroase îl
reprezintă promovarea recentă a
examenului de bacalaureat ameri-
can, cu nota maximă la
matematică, rezultat care i-a oferit
oportunitatea de a participa la
această conferință. Experiența
inedită trăită de Ioana este
împărtășită în rândurile
următoare.

�Se spune că există un
moment în viața fiecăruia când se
întâmplă ceva, iar din acea clipă,
totul se schimbă. Pentru mine,
acesta a fost GYLC (Global
Young Leaders Conference), ce s-

a desfășurat în Washington DC,
respectiv New York City, în pe-
rioada 1-10 iulie 2019.

În fiecare discurs pe care
l-am scris până acum, obișnuiam
să folosesc celebrul citat al lui Ma-
hatma Gandhi, și anume “Fii
schimbarea pe care vrei să o vezi în
lume”, fără a înțelege concret ce
este acel ceva care ar putea
schimba lumea. Tot așa, în prima
zi a acestui program, la prima în-
tâlnire cu grupul, mentorul nostru
ne-a rugat să enumerăm calitățile
pe care trebuie să le posede un
lider. Pe lista fiecăruia dintre noi
se regăsea abilitatea de a fi “open-
minded”,  deși niciunul nu reușea
să explice la ce se referă aceasta. 

Din grupul nostru au
făcut parte elevi ce proveneau
dintr-o varietate de culturi, fiecare
cu diverse și impresionante
povești de viață. Pe parcursul aces-
tor 10 zile, am avut ocazia să
explorăm punctele de vedere ale
fiecăruia dintre noi cu privire la
problemele cu care se confruntă
lumea modernă, dar și la tradițiile
și obiceiurile din þările de origine. 

În demersul nostru, au
susținut discursuri reprezentanți
ai Băncii Mondiale, ai Departa-

mentului de Stat, ai Organizației
Națiunilor Unite, profesori uni-
versitari de la marile universități
americane, ambasadori ai mai
multor state, respectiv CEOs ai
unor companii internaționale. Or-
ganizatorii ne-au oferit posibili-
tatea de a le pune întrebări
speaker-ilor, astfel lăsând loc unor
discuții într-un cadru mai infor-
mal. Am reușit să pătrundem în
profunzimea activității
desfășurate de aceștia, dar și să
aflăm mai multe cu privire la
problemele cu care se confruntă.
De exemplu, ofițerul pentru afac-
eri internaționale de la Departa-
mentul de Stat ne-a spus că, deși
trăim în secolul XXI, în care s-ar
zice că egalitatea între sexe a atins
cote impresionante, cel puțin în
þările dezvoltate ale  lumii, în
cadrul acestei instituții încă nu se
oferă concedii de maternitate
plătite. Un celebru producător de
filme ne-a prezentat printr-un
documentar propriu tulburător la
ce practici terifiante recurg anu-
mite instituții din Africa de Sud
din cauza diferențelor etnice. 

La finalul acestui pro-
gram, am simulat un Global Sum-
mit sub egida ONU. În pregătirea

acestui eveniment, ne-am organi-
zat în comitete, fiecare reprezen-
tând câte un SDG (Sustainable
Development Goal-Obiective de
Dezvoltare Durabilă) și am
alcătuit rezoluții pentru a con-
cretiza obiectivele propuse. Eu am
ales să fac parte din comitetul ce
propunea soluții pentru atingerea
obiectivului numărul 4, și anume
Quality Education. Am negociat
propunerile subcomitetelor pen-
tru a ajunge la anumite soluții ce
favorizează întreaga lume, nu doar
unele þări. În cele din urmă,
rezoluția noastră a fost adoptată.

La toate acestea s-au
adăugat numeroase vizite ale unor
obiective turistice și instituții. În
Washington DC am avut ocazia
de a vizita mai multe ambasade,
Departamentul de Stat al SUA,
Casa Albă, The US Capitol,
Muzeul Holocaustului, National
Mall, WWII Memorial, Lincoln
Memorial și Air Force Memorial,
unde am sărbătorit ziua Americii.
În drumul spre New York, ne-am
oprit pentru un tur al UPenn,
Universitatea din Pennsylvania,
Philadelphia. În New York, am
făcut turul Organizației
Națiunilor Unite (ONU) și am

vizitat Metropolitan Art Museum
(MET), Central Park, Times
Square. Excursia s-a încheiat cu o
croazieră pe râul Hudson, de unde
am putut admira Manhattan-ul și
Statuia Libertății.

Dacă ar fi să aleg un as-
pect al acestei conferințe care m-a
marcat cel mai mult, probabil ar fi
experiența multiculturală: atâția
oameni diferiți în același loc, toți
dorindu-și să facă lumea în care
trăim un loc mai bun. Ca să mă în-
torc la premisa de la care am ple-
cat, ce este acel ceva care ne ajută
să ne schimbăm mai întâi pe noi
înșine și mai apoi lumea, ce
înseamnă să fim “open-minded”?
Să realizăm că diferențele ne aduc
mai aproape și ne fac speciali.”

Eleva sătmăreancă Ioana Roman a participat 
la Conferința Liderilor Tineretului Mondial

IGSU a modificat
programul de testare
a sistemului 
RO-ALERT 
ISU Satu Mare a comunicat faptul că
”din motive obiective planificarea
inițială a testărilor sistemului RO-
ALERT a fost modificată”. Vă
prezentăm CALENDARUL
MODIFICAT al testărilor
#RO_ALERT în județul Satu Mare.

În perioada: 18.07.2019 –
30.07.2019 (interval orar 09:00 –
12:00) la nivelul județului Satu Mare
va avea loc o nouă rundă de testări ale
Sistemului RO-ALERT, după cum
urmează:
18.07.2019 : Carei;
19.07. 2019: Cehal, Săcășeni, Săuca;
22.07.2019: Agriș, Micula,
Porumbești, Halmeu, Turulung, Li-
vada, Medieșu Aurit, Bătarci,Turț,
Gherța Mică, Orașu Nou, Târșolț,
Călinești-Oaș, Racșa, Tarna Mare,
Cămârzana, Odoreu, Culciu, Apa,
Botiz;
23.07.2019: Santău, Andrid,
Tiream, Craidorolț , Ardud,
Terebești, Homoroade, Valea Vinu-
lui, Culciu, Săcășeni, Acâș, Supur;
24.07.2019: în intervalul orar 09:00
– 12:00, se va transmite un mesaj
către toate localitățile care se
învecinează cu localități din alte
județe, inclusiv cele care sunt
localități de graniță;
25.07.2019 – 26.07.2019: în inter-
valul 09:00 – 12:00, mesaje către
toate localitățile de pe raza județului;
30.07.2019: în intervalul 09:00 –
12:00, mesaje către toate localitățile
de pe raza județului. A c -
tivitatea are scopul de a examina
functionarea sistemului, prin trans-
miterea unor mesaje de test către
telefoanele mobile aflate in raza
celulelor de telefonie mobilă din an-
umite zone. Telefoanele configurate
pentru receptia mesajelor RO-
ALERT și care se vor afla în aria de
acoperire a celulelor din zonele selec-
tate pentru testare vor recepționa
următorul mesaj _„TEST! Acesta
este un mesaj pentru testarea sis-
temului RO-ALERT. Nu se impune
aplicarea măsurilor de
autoprotecție”_ . Modurile de afișare
și sunetele de avertizare sunt diferite
în funcție de modelele telefoanelor
mobile. Pentru a primi mesajele
transmise de IGSU si structurile sale
teritoriale, recomandăm cetățenilor
să se asigure că pe terminalele mobile
sunt realizate setările
corespunzătoare. Informațiile
privind configurarea telefoanelor, în
funcție de model și de operatorul de
telefonie mobilă, sunt puse la
dispoziția publicului pe portalul  și
pe site-urile operatorilor publici de
rețele de comunicații mobile.
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Muncă “la negru”, depistată în județ
8 Patroni sătmăreni, amendați drastic pentru că se foloseau de muncitori pe care
nu i-au angajat cu acte în regulă

Patru patroni sătmăreni
au fost amendați cu
120.000 de lei pentru că

se foloseau de muncă ”la
negru”. Adică s-au folosit de
muncitori pe care nu i-au
angajat legal pentru a evita
plata contribuțiilor către
bugetul de stat. Aproape
180.000 de lei reprezintă
cuantumul amenzilor aplicate
de inspectorii de muncă
sătmăreni în urma
controalelor efectuate în
cursul lunii iunie. 

Deficiențe grave 
în domeniul relațiilor
de muncă

În cursul lunii iunie
2019, inspectorii de muncă au
efectuat 172 controale, din care
90 controale în domeniul
relațiilor de muncă (RM) și 82
controale în domeniul
securității și sănătății în muncă
(SSM), fiind constatate 269
deficiențe sancționate cu
amenzi în cuantum total de
179.400 de lei. 

Astfel, cu ocazia celor
90 de controale în domeniul
relaţiilor de muncă efectuate în
luna iunie 2019 s-au aplicat în
total 82 de sancţiuni
contravenţionale, din care 11
amenzi în valoare totală de
139.900 lei și 71 avertismente,

şi s-au dispus de către inspec-
torii de muncă 124 de măsuri
pentru înlăturarea
neconformităţilor faţă de
prevederile legale. 

Pentru încălcarea unor
prevederi ale Codului Muncii
au fost aplicate 70 sancțiuni,
din care 11 amenzi în valoare
totală de 139.900 lei. Dintre
acestea au fost aplicate patru
amenzi în sumă totală de
120.000 lei pentru încălcarea
prevederilor legale referitoare la
munca nedeclarată, trei amenzi
în valoare totală de 900 lei pen-
tru încălcarea prevederilor
privind garantarea în plată a
salariului minim brut pe țară,
trei amenzi în sumă totală de
9.000 lei pentru încălcarea
prevederilor privind examenul
medical la angajare și respectiv
evidența orelor lucrate de
salariați, și o amendă de 10.000
lei pentru încălcarea preveder-
ilor privind păstrarea la punctul
de lucru (locul de muncă) a
unor copii ale contractelor indi-
viduale de muncă ale salariaților
care prestează activitatea la
punctul de lucru respectiv, pre-
cum și 59 avertismente pentru
alte deficiențe.

Pentru încălcarea
prevederilor privind registrul
general de evidență a salariaților
în format electronic au fost apli-
cate 10 sancțiuni (avertismente)
și s-au dispus 10 măsuri pentru
înlăturarea deficiențelor consta-
tate.

Probleme cu securi-
tatea muncii

În domeniul securității
și sănătății în muncă au fost
efectuate 82 controale în cursul
lunii iunie 2019, fiind con-
statate 145 deficiențe
(neconformități față de preved-
erile legale). 

Au fost aplicate 145
sancțiuni contravenționale, din
care 7 amenzi (în valoare totală
de 39.500 lei) și 138 avertis-

mente. 
Au fost dispuse în

toate cazurile măsuri pentru
înlăturarea deficiențelor con-
statate.  

Demn de remarcat este
și faptul că în cursul lunii iunie
inspectorii de muncă sătmăreni
au înregistrat 51 de petiții
(sesizări), 35 de la persoane fiz-
ice și 16 de la persoane juridice,
precum și 54 solicitări (scrise)
de la alte instituții. 

Primăria Satu Mare
continuă actiunea de ridicare a
autoturismelor abandonate pe
domeniul public. 

Conform unei
dispoziții emise de primarul
Gábor Kereskényi, în perioada
următoare vor fi ridicate alte
trei autoturisme abandonate:
un Ford Escort, de culoare
roșie, fără număr de înmatricu-
lare, aflat pe str. Grigore
Alexandrescu nr.2, un autotur-

ism Mercedes, de culoare albă,
fără număr de înmatriculare,
aflat în parcarea situată între
străzile Iasomiei și Muncii, pre-
cum și un autoturism Chrysler,
de culoare neagră, fără număr
de înmatriculare, aflat pe str.
Lăzarului. 

Alte 8 mașini abando-
nate au fost ridicate până acum
de pe domniul public, începând
cu 28 iunie, când a fost
demarată acțiunea.

O nouă schimbare a Co-
dului Rutier vine cu sancțiuni
drastice, iar amenzile pot ajunge
până la peste 400 de lei, chiar dacă
nu aveți permis. Noul cod rutier
vine cu amenzi drastice nu doar
pentru şoferi, ci şi pentru pietoni,
care au acum mai multe obligaţii
atunci când merg pe stradă sau
când traversează. Pietonii trebuie
să ştie că sunt obligați, atunci când
sunt în trafic, să circule pe trotuare
sau, dacă acestea nu sunt disponi-
bile în respectiva zonă, să circule
pe acostament, adică pe marginea,
de cele mai multe ori nepavată, a
drumului.

Lor le este interzisă
circulația pe pistele de biciclete şi
pe autostradă. Totodată, pietonii

pot traversa un drum doar atunci
când semaforul pentru ei este de
culoare verde. Când culoarea
verde a semaforului devine
intermitentă înseamnă că se-
maforul urmează să afișeze sem-
nalul roșu, iar pietonii trebuie să
grăbească trecerea și, dacă drumul
are un refugiu central sau un
spațiu pe unde nu circulă mașinile,
pietonii trebuie să aștepte acolo
schimbarea culorii semnalului se-
maforului.

Cei care nu respectă
aceste reguli vor fi sancţionaţi cu
amendă din clasa I de sancțiuni,
adică vor primi două sau trei
puncte-amendă. Este vorba de o
amendă cuprinsă între 290 și 435
de lei.

FLORiN DuRA

Acțiune silvică
Polițiștii de ordine

publică sătmăreni au organizat
în perioada 10 – 15 iulie a.c., o
acțiune pe linie silvică ocazie cu
care au fost verificate 5 depozite.

Polițiștii Serviciului de
Ordine Publică din cadrul In-
spectoratului de Poliție Județean
Satu Mare în colaborare cu
polițiștii Secțiilor de Poliție
Rurală Gherța Mică și Negrești
Oaș împreună cu Garda
Forestieră Satu Mare au organi-
zat și desfășurat în perioada 10 –
15 iulie a.c., o acțiune în vederea
asigurării unui climat
corespunzător de siguranță
civică, a prevenirii și combaterii
eficiente a fenomenului crim-
inogen in domeniul circulației
depozitării, prelucrării și
comercializării materialului lem-
nos, precum și verificarea
trasabilității acestuia.

Ocazie cu care au fost
verificate 5 depozite, 96 de au-
tovehicule și au aplicat 16
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 16 470 de lei.

De asemenea, au ridi-
cat în vederea confiscării 61,44
mc în valoare de 26 476 de lei.

Locuri de joacă, 
pericol pentru copii

Echipamente rupte
care pun în pericol copiii, asta au
găsit inspectorii ANPC în urma
controalelor efectuate la spațiile
de joacă. Peste 250 de operatori
economici din întreaga țară, in-
clusiv din Satu Mare, au fost
verificați dacă respectă legile care
protejează consumatorii.
ANPC a derulat la nivel
național operațiuni de verificare
a firmelor care operează spații
sau parcuri de joacă pentru cei
mici. Au fost aplicate 168 sanc-
ţiuni contravenţionale din care
103 avertismente și 65 amenzi
contravenţionale în valoare de
324.000 lei.

În ceea ce privește
deficiențele constatate, inspec-
torii ANPC au găsit, inclusiv la
Satu Mare, probleme în respec-
tarea cerințelor esențiale de se-
curitate.

“Controlul a depistat
echipamentele de agrement
rupte, cu elemente sparte, cio-
bite, frânghii rupte, podeţe cu
dale din lemn putrezite sau lipsă,
cuie ruginite etc, elemente me-
nite a pune în pericol integrita-
tea utilizatorilor, respectiv a
copiilor, în județele Arad,
Mehedinți, Argeș, Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Prahova, Te-
leorman, Brașov, Timiș, Vran-
cea, Buzău, Bihor, Satu Mare,
Sălaj, Bacău, Neamț și Munici-
piul București,” se arată într-un
comunicat al ANPC.

Alte aspecte constatate
la faţa locului (liste cu tarife
așezate în locuri greu accesibile
sau fiind greu lizibile, toalete
ecologice neigienizate, lipsa
afișării regulamentului de
funcționare al locului de joacă
etc.), în județele Bacău, Arad,
Prahova, Dolj, Galați, Buzău,
Satu Mare și Municipiul
București.

O nouă rundă de ridicare 
a mașinilor fără stăpân

Noul Cod Rutier vine 
cu amenzi drastice

ILEGALITATE. Cu toate că amenzile sunt foarte drastice,
unii patroni “se mai riscă” și azi cu munca “la negru”



Gazeta de Nord-Vest actualitatea sătmăreană 6/ Miercuri, 17 iulie 2019 

EVENIMENT

Caravana filmelor TiFF își reîncepe traseul prin țară:
Carei și Satu Mare sunt primele orașe în care ajunge

Caravana filmelor TIFF a
ajuns la cea de-a zecea
ediție și este gata să își

reînceapă traseul prin țară.
Primele opriri vor fi în două
orașe devenite deja gazde
tradiționale: Carei și Satu Mare.
Spectatorii se vor bucura, în
fiecare din acestea, de două seri
cu filme apreciate de publicul de
pretutindeni. Proiecțiile vor
avea loc în aer liber, iar intrarea
este liberă.

Carei dă startul
Caravanei TIFF în Parcul
Dendrologic, pe 17 iulie, cu
proiecția celui mai nou film
semnat de regizorul Tudor
Giurgiu, Parking. Descris ca fiind
„o odă dedicată tuturor visătorilor
și cutezătorilor care au părăsit zona
de confort a orașului natal pentru a
căuta o viață mai bună în altă
parte.” (Cineuropa), adaptarea
bestseller-ului „Apropierea”, al
scriitorului Marin Mălaicu-
Hondrari, îi va încânta pe cinefilii
din Carei, de la 21:45, cu povestea
lui Adrian (Mihai Smarandache),
un poet din Sângeorz-Băi care
emigrează ilegal în Spania anului
2002. Odată ajuns în Cordoba,
viața lui se transformă într-o
aventură complicată, pendulând
între imposibila poveste de
dragoste cu o cântăreață spaniolă
(Belén Cuesta) și dorul de casă.
Călătoria lui în căutarea marii iu-
biri se va transforma într-o poveste
surprinzătoare, sensibilă și plină
de provocări.

Cea de-a doua seară, joi
18 iulie, aduce pe ecran lungme-
trajul de debut al regizorului
ungar Balázs Lengyel, satira de
excepție Lajkó: țigan în cosmos /
Lajkó: Cigány az űrben, cu Tamás
Keresztes și Tibor Pálffy (nomi-
nalizat în 2010 la Premiile Gopo
pentru rolul secundar din Katalin
Varga) în distribuție. Filmul
pornește de la ideea cum că primul
om care s-a întors în viață din
spațiu nu a fost Yuri Gagarin, ci

Lajkó Serbán, un pilot țigan din
Ungaria, devenit unul dintre cele
mai bine păstrate secrete ale
Războiului Rece.

Caravana își continuă
traseul în zilele următoare,
ajungând pe 20 iulie la Satu Mare,
la Pasajul Corneliu Coposu. Aici,
de la 21:45, spectatorii vor putea
urmări în aer liber pelicula Park-
ing. Duminică seara, 21 iulie, de la
aceeași oră, sătmărenii sunt
așteptați pentru a urmări unul din-
tre cele mai apreciate filme ale ul-
timului an, comedia Omul care l-a
ucis pe Don Quijote / The Man
Who Killed Don Quixote, în regia
lui Terry Gilliam. Filmul a fost
primit cu entuziasm la Cannes și a
atras atenția prin viziunea inedită
asupra artei. Adam Driver și
Jonathan Pryce interpretează
rolurile principale într-o poveste
care urmărește aventurile lui Toby,
un om de publicitate foarte prag-
matic, prins în deziluziile unui
bătrân pantofar spaniol care se
crede Don Quijote.

Program Carei | Parcul Dendro-
logic, 21.45

Miercuri, 17 iulie
Parking
r. Tudor Giurgiu | România, 110’
Cu: Mihai Smarandache,  Belén
Cuesta, Ariadna Gil, Luis
Bermejo, Carmen Florescu
Filmul, inspirat de bestseller-ul
„Apropierea”, spune povestea lui
Adrian (Mihai Smarandache), un
poet care emigrează ilegal în
Spania anului 2002 și care se
angajează paznic de noapte într-
un parc auto condus de Rafael
(Luis Bermejo). Viața lui Adrian
se schimbă pentru totdeauna în
timpul nopții de San Juan
(Noaptea de Sânziene), când o
întâlnește pe Maria (Belén
Cuesta), chitaristă într-o trupă de
jazz. 
Joi, 18 iulie
Lajkó: țigan în cosmos / Lajkó:
Cigány az űrben
r. Balázs Lengyel | Ungaria, Rusia,
90’
Cu: Tamás Keresztes, József

Gyabronka, Tibor Pálffy, Zétény
Varga, Athina Papadimitriu
La începutul anului 1957 URSS
se decide să aleagă, din tot blocul
socialist, Ungaria pentru șansa de
a participa la selecția primului cos-
monaut al lumii, care urmează să
fie și primul om în spațiu.
Tovarășul Karmazsin Jenő,
președintele Cooperativei “Nămol
Roșu” din Kunmadaras cunoaște
cine ar putea fi candidatul ideal
pentru călătoria cea mare: Serbán
Lajos, adică Lajkó, cum îi spune
toată lumea, care este fascinat de
stele încă de când era copil mic.
Când este selectat pentru călătoria
în spațiu, Lajkó încă nici nu
bănuiește că adeverirea visului său
nu e deloc la voia întâmplării. 

Program Satu Mare | Pasajul
Corneliu Coposu, 21.45

Sâmbătă, 20 iulie
Parking
r. Tudor Giurgiu | România, 110’
Cu: Mihai Smarandache,  Belén
Cuesta, Ariadna Gil, Luis
Bermejo, Carmen Florescu
Filmul, inspirat de bestseller-ul
„Apropierea”, spune povestea lui
Adrian (Mihai Smarandache), un
poet care emigrează ilegal în
Spania anului 2002 și care se
angajează paznic de noapte într-
un parc auto condus de Rafael
(Luis Bermejo). Viața lui Adrian
se schimbă pentru totdeauna în
timpul nopții de San Juan
(Noaptea de Sânziene), când o
întâlnește pe Maria (Belén
Cuesta), chitaristă într-o trupă de
jazz. 
Duminică, 21 iulie
Omul care l-a ucis pe Don Qui-
jote / The Man Who Killed Don
Quixote
r. Terry Gilliam | Spania, Belgia,
Franța, Portugalia, Marea Bri-
tanie, 132’
Cu: Adam Driver, Stellan Skars-
gård, Olga Kurylenko, Jonathan
Pryce, Joana Ribeiro 
Toby, un publicitar cinic, este
prins subit în fanteziile unui
bătrân cizmar spaniol care se crede
Don Quijote. De-a lungul aven-

turilor suprarealiste și deosebit de
comice pe care ajung să le trăiască
împreună, Toby începe să nu mai
distingă între vis și realitate.
Totuși, va fi nevoit să-și asume
efectele tragice pe care un film re-
gizat de el în tinerețe le-a avut

asupra unui mic sat spaniol.
Caravana Filmelor

TIFF este un proiect organizat de
Asociaţia Film și Cultură Urbană,
cu sprijinul Europa Cinemas și al
Centrului Național al Cine-
matografiei.

Florin Dura

O nouă ediție a Zilelor
Culturale Maghiare Partium Satu
Mare se va desfășura în perioada
21-25 august, potrivit anunțului
făcut ieri de organizatori în cadrul
unei conferințe de presă. La
eveniment au fost prezenți
organizatorul principal Stier
Peter care a predat ștafeta lui
Barta Zoltan, cel care se va ocupa
din acest an de buna desfășurare a
evenimentului, precum și Pataki
Csaba, Kereskenyi Gabor,
respectiv deputatul Magyar
Lorand. 

În acest an, organizatorii
promit un eveniment ce se va
ridica la nivelul unui festival și
pregătesc spectacole de toate
felurile în mai multe zone din
municipiul Satu Mare. Capul de
afiș al acestei ediții va fi

cunoscutul cântăreț Akos, din
Ungaria. ”De la două zile, a
crescut la o săptămână culturală,
ceea ce reprezintă un succes după
părerea mea, unul dintre
evenimentele culturale cele mai
importante din regiunea noastră.
Îl consider ca și cum ar fi copilul
meu, dar când pleacă la facultate
trebuie să fie individual. Mă retrag
ca organizator principal, dar sunt
în continuare alături de
eveniment”, a declarat Stier Peter.

Pataki Csaba a declarat
că mesajul principal al
evenimentului a fost și va
continua să rămână promovarea
valorilor culturale. ”Acum 18 ani
am pornit pe această cale și
rămâne valabil mesajul principal
de a promova valorile culturale
din această regiune, tot ce este

legat de cultură, de valori
culinare. Celălalt pilon era de a
prezenta valorile acestei
comunități, comunitatea
maghiară, indiferent de națiune,
dorim ca societatea în ansamblu
să fie mândră de valori”.

Kereskenyi Gabor a
declarat că, de-a lungul anilor,
Partium s-a dovedit a fi un
eveniment pe placul sătmărenilor:
,,Din ce am organizat timp de 18

ani nu mai necesită foarte multe
explicații. S-a dovedit că este un
eveniment al sătmărenilor,
îndrăgit de sătmăreni”.

Organizatorii au vorbit
și despre programul
evenimentului, despre care au
spus că va fi unul care va oferi
atractivitate indiferent de vârstă,
precizând totodată că la această
ediție vor fi fețe noi și evenimente
pentru toată lumea. 

Spectacole vor fi în
Grădina Romei, dar și în Centrul
Nou, acolo unde oamenii se vor
putea bucura de proiecții de filme.
De asemenea, evenimentele marca
Partium vor putea fi admirate și la
Turnul Pompierilor, la Teatru, pe
Aleea Corneliu Coposu, precum
și în parcarea Auchan.
Evenimentul Zilele Culturale
Maghiare Partium va avea loc în
perioada 21-25 august.

Zilele Partium Satu Mare, în perioada 21-25 august
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Viorica Dăncilă l-a asigurat pe David
Sassoli că România va sprijini
avansarea proiectului european
Viorica Dăncilă a avut,

marţi, o întrevedere la
Strasbourg cu David

Sassoli. Premierul l-a asigurat pe
preşedintele Parlamentului
European, că România va sprijini
avansarea proiectului european şi
va continua să militeze pentru
consolidarea unităţii şi coeziunii
în cadrul acestuia.

„Prim-ministrul Viorica
Dăncilă, aflată la Strasbourg pentru
prezentarea bilanţului Preşedinţiei
române a Consiliul Uniunii
Europene în plenul Parlamentului
European, a avut astăzi, 16 iulie
2019, o întrevedere cu Preşedintele
Parlamentului European, David-
Maria Sassoli. Premierul român l-a
felicitat pe David-Maria Sassoli
pentru desemnarea sa în această
funcţie şi a transmis mulţumiri
Parlamentului European pentru
strânsa cooperare avută pe durata
mandatului Preşedinţiei române a
Consiliului.

Totodată, a exprimat
convingerea că şi în noua legislatură
cooperarea interinstituţională între
autorităţile de la Bucureşti şi
Parlamentul European va continua,

contribuind astfel la consolidarea
proiectului european”, a transmis
Guvernul, printr-un comunicat de
presă remis MEDIAFAX.

Referitor la rezultatul
alegerilor pentru Parlamentul
European, şeful Executivului a
apreciat că prezenţa crescută la vot
şi faptul că forţele pro-europene au
reuşit să câştige sprijinul majoritar
al cetăţenilor sunt semnale pozitive,
care trebuie valorificate în anii
următori, în sensul apropierii
instituţiilor europene de cetăţeni şi

al obţinerii de rezultate cu impact
direct asupra calităţii vieţii acestora.

Premierul Viorica
Dăncilă a prezentat sintetic
rezultatele Preşedinţiei române a
Consiliului, subliniind faptul că
aceste rezultate contribuie la
îndeplinirea obiectivelor majore la
nivel european, în linie cu direcţiile
de acţiune recent stabilite prin noua
Agendă Strategică.

De asemenea, şeful
Executivului „a arătat că, şi în
continuare, România va sprijini

avansarea proiectului european şi va
milita pentru întărirea unităţii şi a
coeziunii în cadrul acestuia”,
conchide sursa citată.

Viorica Dăncilă a
prezentat, marţi, în PE, bilanţul
Preşedinţiei României la Consiliul
UE. Printre cele 90 de dosare
finalizate amintite de premier se
află adoptarea cadrului de sancţiuni
privind atacutile cibernetice, dar şi
acţiunile de combatere a
antisemitismului, xenofobiei şi
dezinformării.

ANSVSA a controlat, în
perioada 12 - 14 iulie, comerţul
stradal, aplicând 267 de sancţiuni
contravenţionale în valoare de
364.700 de lei, informează
autoritatea.

Au fost reţinute oficial
1.790 de kg produse de origine
animală (brânzeturi, lapte crud,
produse din carne) şi 165 de ouă,
comercializate în condiţii
neigienice, fără respectarea
lanţului frigorific şi a căror
trasabilitate nu a putut fi

demonstrată.
Au fost efectuate 1.325

de verificări, dintre care: 571 de
controale au fost realizate la micii
producători, care comercializau
direct către consumatorul final
produsele primare de origine
animală (lapte crud, ouă, carne de
pasăre sau lagomorfe, miere, etc.),
obţinute în gospodăriile proprii, în
apropiere de locul de producere
sau în alte locuri neamenajate (pe
trotuare, în locurile de popas,
parcările auto) situate de-a lungul

căilor rutiere (comerţ stradal); 754
de controale au fost realizate la
persoanele care comercializau
direct către consumatorul final
alimente de origine animală
(brânzeturi, produse din carne,
etc.) obţinute în gospodăriile
proprii, în apropiere de locul de
producere sau în unităţi de vânzare
cu amănuntul, în alte locuri
neamenajate (pe trotuare, în
locurile de popas, parcările auto)
situate de-a lungul căilor rutiere
(comerţ stradal).

O ceremonie militară şi
religioasă în cadrul căreia se vor
depune coroane de flori în memoria
eroilor aviatori şi vor evolua câteva
zeci de aeronave şi elicoptere     va
avea loc, sâmbătă, la Monumentul
Eroilor Aerului din Piaţa
Aviatorilor, cu ocazia sărbătorii
Zilei Aviaţiei Române, potrivit
ministrului Apărării, senatorul
sătmăreanul Gabriel Leş. 

Pe timpul ceremoniei vor
evolua aproximativ 25 de aeronave
militare de tip F-16 Fighting Falcon,
MiG-21 LanceR, IAR-99 Şoim,
IAR-99 Standard, C-27J Spartan şi
IAR-330 Puma aparţinând Forţelor
Aeriene Române, două aeronave de
tip Eurofighter Typhoon ale
Forţelor Aeriene Italiene, şase
elicoptere tip EC-135 şi Mi-17

aparţinând Ministerului Afacerilor
Interne, trei elicoptere IAR-330
Puma ale Serviciului Român de
Informaţii şi cinci aeronave tip Extra
300 aparţinând Şcolii Superioare de

Aviaţie Civilă, anunţă Ministerul
Apărării Naţionale, într-un
comunicat de presă remis
MEDIAFAX.

În perioada 16-18 iulie,
începând cu ora 10.00, în zona
Monumentului Eroilor Aerului din
Piaţa Aviatorilor vor avea loc
antrenamente cu aeronavele
militare care vor participa la
evenimentul marcant al Forţelor
Aeriene Române, mai spune Gabriel
Leş. 

Ziua Aviaţiei Române şi a
Forţelor Aeriene este sărbătorită, în
fiecare an, la 20 iulie, când este
prăznuit Sfântul Proroc Ilie
Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al
piloţilor. În aceeaşi lună, în urmă cu
109 ani, Aurel Vlaicu efectua
primul zbor complet cu un aeroplan

de concepţie proprie pe teritoriul
ţării noastre.

Detaşamentul italian
format din aproximativ 130 de
militari (piloţi şi personal tehnic) cu
aeronave Eurofighter Typhoon,
dislocat pe aerodromul Mihail
Kogălniceanu, participă la
executarea unor misiuni de Poliţie
Aeriană  Întărită (enhanced Air

Policing)  sub comandă  NATO,
alături de   aeronavele F-16  Fighting
Falcon,    MiG-21 LanceR  şi
militari ai Forţelor Aeriene
Române.

Ziua Aviaţiei: Ceremonie la Monumentul Eroilor Aerului.
Vor evolua aeronave şi elicoptere

Rabla pentru 
electrocasnice:
Voucherele 
s-au epuizat

Ministerul Mediului
anunţă că suma de 20 de milioane
de lei pentru vouchere în programul
Rabla pentru electrocasnice a fost
epuizată, luni, în 3 ore de la începe-
rea unei noi sesiuni. Următoarea
etapă va avea loc peste 15 zile. Prin
acest program se obţin vouchere
pentru televizoare de 400 de lei.

„Suma disponibilă a fost
epuizată în mai puţin de 3 ore. Ur-
mătoarea sesiune va avea loc peste
15 zile şi va conţine voucherele re-
zervate în sesiunea de astăzi, dar ne-
folosite”, a anunţat Ministerul
Mediului, după lansarea de luni a
unei noi sesiuni de înscrieri în Pro-
gramul Rabla pentru electrocasnice
- ediţia 2019.

Suma iniţială alocată pen-
tru anul 2019 a fost de 40 milioane
lei, în cadrul celor două ediţii desfă-
şurate în data de 24 mai şi 18 iunie
fiind acordate vouchere în valoare
de 20 milioane lei.
Prin acest program se pot obţine
vouchere de până la 400 de lei pen-
tru un televizor, în schimbul altui
aparat vechi.

Înscrierile persoanelor fi-
zice se realizează prin intermediul
aplicaţiei electronice pe pagina web
a Administraţiei Fondului pentru
Mediu. 
Finanţarea se va acorda sub formă
de vouchere, pentru achiziţionarea
de echipamente electrice şi electro-
nice de uz casnic, după cum ur-
mează:
200 lei pentru maşini de spălat rufe
cu eficienţa energetică A++;
300 lei pentru maşini de spălat rufe
cu eficienţa energetică A+++;
300 lei pentru maşini de spălat vase
cu eficienţa energetică A++;
400 lei pentru maşini de spălat vase
cu eficienţa energetică A+++;
400 lei pentru aparate de aer condi-
ţionat, inclusiv aparate de aer con-
diţionat portabile, cu eficienţa
energetică la răcire (A+++/ A++);
300lei pentru categoria
frigidere/combine frigorifice/lăzi
frigorifice/congelatoare cu eficienţa
energetică A++;
400 lei pentru categoria
frigidere/combine frigorifice/lăzi
frigorifice/congelatoare cu eficienţa
energetică A+++.
200 lei pentru televizoare cu efi-
cienţa energetică A şi A+;
400 lei pentru televizoare cu efi-
cienţa energetică A++ şi A+++.

ANSVSA a amendat comercianţi stradali
cu peste 360.000 de lei
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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%

SC Valex Orizont  SRL
efectuează lucrări de drumuri,

poduri, civile şi industriale

Telefon 0751.563.082.
email: valexorizont@gmail.com

Capacitate 160 locuri ,  preluăm evenimente 



9/ Miercuri, 17 iulie 2019 Mare Publicitate Gazeta de Nord-Vest

8 Construcţii  civile
8 Case la cheie
8 Construcţii  şi  import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu 
Satu Mare, 

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:
0757 948627
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Casa Meșteșugarilor din
Satu Mare va găzdui în
perioada 2-8 august

2019 cea de-a 6-a ediție a Festi-
valului Internațional de Șah
Satu Mare. Actuala ediție
cuprinde șase turnee, iar fondul
total de premiere depășește
30.000 lei.

Despre acest festival pre-
cum și despre performanțele
șahiștilor sătmăreni din acest an a
vorbit luni seara la emisiunea săp-
tămâna sportivă, antrenorul Ci-
prian muntean cel care este și
organizatorul principal al festiva-
lului.

”se fac deja înscrieri la
Festivalul care a adus de-a lungul
anilor nume mari din șahul mon-
dial la satu mare. Este unul dintre
turneele sportive de mare tradiție
din județul satu mare. Despre el
s-a vorbit în toată țara în ultimii
ani, dar și peste hotare. Este prac-
tice cam al treilea turneu ca val-
oare și ca buget de premiere din
țară. anul acesta am încercat să-l
legăm de turneul de la arad pen-
tru ca participanții să vină direct
de acolo la satu mare și să nu mai
cheltuie alți bani în plus pe trans-
port” a spus Ciprian muntean.

turneul principal
memorialul ”iuliu szabo” are până
acum peste 80 de șahiști înscriși.
pe listă se află doi mari maeștri,
Vlad jianu (românia) și Vasile
sănduleac (republica moldova),
precum și numeroși maeștri
internaționali, maeștri FiDE și nu
numai din românia, republica
moldova, slovacia, ucraina, un-
garia, serbia. ghidați de feedback-
ul primit de la participanți, după
edițiile precendente, numărul
șahiștilor este așteptat să crească
serios în următoarea perioadă.iar
Ciprian munteanu speră chiar să
se treacă pragul de 100 de
participanți.

”avem deja serioase
probleme cu locurile de cazare din
oraș, dar până la urmă sperăm să le
rezolvăm pe toate. Va fi o
sărbătoare a șahului iar partidele
vor putea fi urmărite online, în

timp real pe site-ul nostrum și pe
pagina de facebook a evenimentu-
lui” a mai spus Ciprian muntean.
Descrierea turneelor
Turneul A – Memorialul Iuliu
Szabo

Este un open general cu
raportare la FiDE și F.r. de Șah.
se joacă în perioada 2-8 august în
sistem elvețian, 9 runde – 2*105
minute/ jucător +30 secunde
bonus/ mutare începând cu prima
mutare. Fondul total de premiere
este de 17.700 lei, plus cupe,
medalii și diplome.

La general se premiază
primele opt locuri după cum
urmează: 3.800/ 2.300/ 1.800/
1.200/ 800/ 600/ 500/ 350 lei.

La capitolul ”speciale” se
premiază locurile 1, 2 și 3 cu 500/
300/ 200 lei. Categorii speciale:
ELo între 2001-2100, ELo
1901-2000, ELo 1801-1900,
sătmăreni, Veterani (+65 ani).

Cea mai bună șahistă va
primi 350 lei, iar ”lucky looser-ul”
200 lei (tragere la sorți pentru
nepremiați).
Program:
• Vineri, 2 august: runda 1
(16:30)
• sâmbătă, 3 august: runda 2
(9:30)
• Duminică, 4 august: runda 3
(9:30), runda 4 (16:30)
• Luni, 5 august: runda 5 (16:00)
• marți, 6 august: runda 6 (9:30),
runda 7 (16:30)
• miercuri, 7 august: runda 8
(16:00)
• joi, 8 august: runda 9 (9:00)
Câștigătorii edițiilor Memori-
alului ”Iuliu Szabo”:
• 2014: mihai Bonte (băimărean
legitimat la Cs Șah Club galați)
• 2015: maestrul internațional
ruslan soltanici (republica
moldova)
• 2016: maestrul internațional
aczel gergely (ungaria)
• 2017: marele maestru sergey
kasparov (Belarus)
• 2018: marele maestru aczel
gergely (ungaria)
Turneul B – Memorialul Vasile
Marian

Este dedicat sportivilor
cu ELo/CiV sub 1700 la 1 au-

gust 2019. se va desfășura în pe-
rioada 4-8 august în sistem
elvețian, 9 runde – 2 * 60 minute/
jucător +10 secunde bonus/ mu-
tare începând cu prima mutare.
Fondul total de premiere este de
9.300 lei, plus cupe și medalii.

primele opt locuri la
general se premiază după cum
urmează: 2.000/ 1.000/ 700/
400/ 200/ 100/ 100/ 100 lei. Vor
fi și premii speciale consistente
pentru categoriile ELo între
1301-1500, ELo între 1150-
1300, ELo sub 1150, copii u10,
u12, u14. se vor acorda cupe și
medalii primilor trei clasați (sepa-
rat fete și băieți) la fiecare cate-
gorie de vârstă (u8, u10, u12,
u14).
Turneul C – Memorialul Dan
Francisc
Este un turneu de șah rapid pro-
gramat pentru ziua de 5 august. se
joacă 7 runde în sistem elvețian,
10 minute + 5 secunde. premii
general: 400/ 250/ 200/ 100/ 50
lei.
Turneul D – Cupa Informația
Zilei la șah 960
Este un turneu inedit de șah 960
care se va desfășura în 7 august. se

joacă 7 runde în sistem elvețian,
10 minute + 5 secunde. premii
general: 400/ 250/ 200/ 100/ 50
lei.
Turneul E – Blitz
Este un turneu de blitz programat
pentru ziua de 6 august. se joacă 7
runde în sistem elvețian, 3 minute
+ 2 secunde. premii general: 500/
300/ 200/ 100/ 50 lei.
Turneul F – Open șah rapid
copii nelegitimați
Este un turneu de șah rapid dedi-
cat copiilor nelegitimați. turneul
se va desfășura în 7 august.

primele 10 mese vor fi transmise
live pe site-ul www.satumare-
open.com.
Director de turneu: müller Wil-
helm
Informații suplimentare la tele-
fon: 0744.868.688, e-mail
ciprimuntean@yahoo.com
Organizatorii FIȘSM sunt: Cs
Voința satu mare, asociația
sportivă szabo iuliu-gyula, Con-
siliul județean satu mare, Consil-
iul Local satu mare prin Centrul
Cultural g.m. zamfirescu satu
mare, Direcția județeană pentru
sport și tineret satu mare.

EVEnimEnt

Festival de șah cu premii de peste
30.000 lei, la Satu Mare
8 peste 100 de participanți sunt așteptați la turneele de la Casa meșteșugarilor

SPORT AZI 
LA TV
14:00 tEnis
BrD Bucharest open Digi 2,
Digi 4
21:00 FotBaL, Liga
CampioniLor
CFR Cluj – Astana DIGI 1,
LOOK+

FCSB a reuşit un
nou transfer
FCsB anunță că jucătorul
thierry rua moutinho va
evolua, în sezonul 2019-2020,
pentru echipa vicecampioana
romaniei. mijlocașul în vârstă
de 28 de ani a semnat luni con-
tractul cu FCsB și a început
antrenamentele sub comanda
lui Bogdan andone marți
dimineață. thierry va purta tri-
coul cu numărul 14. thierry
rua moutinho este un mijlocaș
de origine portugheză, născut
și crescut în Elveția, care a în-
ceput fotbalul profesionist la
Etoile Carouge și care a mai tre-
cut, de-a lungul carierei, pe la
servette FC, CD Badajoz, al-
bacete, rCD mallorca sau CD
tenerife, înainte de a ajunge, în
iulie 2017, la CFr Cluj.
alături de ardeleni a cucerit
două titluri consecutive de
campion, în 2018 și 2019, pe-
trecând, în această perioadă și
șase luni sub formă de împru-
mut la Cultural Leonesa, din
spania.  ”am fost foarte fericit
să aud de interesul clubului
pentru mine. După doi ani la
Cluj în care nu am evoluat
foarte mult, credeam că voi face
un pas în spate în carieră, dar
oferta de la FCsB mi-a arătat
că voi avea parte de progres.
”sunt foarte fericit că am sem-
nat cu cel mai mare club din
românia și abia aștept să mă
antrenez alături de noii colegi
și să ajut echipa. sunt un juca-
tor profesionist și voi face tot ce
ține de mine pentru a contribui
la îndeplinirea obiectivelor
principale, calificarea în gru-
pele uEFa Europa League și
câștigarea titlului. ”am realizat
în ultimii doi ani cât de mare
este acest club. acest lucru se
vedea cel mai clar atunci când
fosta mea echipă avea meci cu
FCsB pe teren propriu. Era
singurul meci la care se umplea
stadionul, iar asta spune totul.
”În plus, când le-am spus pri-
etenilor mei unde voi veni, am
primit foarte multe mesaje de
felicitare, fiindcă lumea știe în
toată Europa cât de mare este
acest club. Voi face tot posibilul
pentru a profita de această
șansă extraordinară”, a declarat
moutinho pentru FCsB.ro.

pentru a continua visul în
cea mai puternică competiție inter-
cluburi de pe continent, campioana
CFr Cluj trebuie să întoarcă azi, 17
iulie rezultatul din turul de la as-
tana, 0-1.

meci de totul sau nimic
pentru campioana româniei  în
această seară, în gruia, de la ora
21.00. Fotbaliștii lui Dan petrescu
au misiunea de a întoarce rezultatul
din partida tur de la astana, acolo
unde echipa internaționalului
Dorin rotariu s-a impus la limită,
1-0.

Campionii țării nu con-
cep pași greșiți pe teren propriu și
anunță că sunt gata de orice pentru

a continua aventura europeană.
ovidiu Hoban (36 de

ani), unul dintre cei mai
experimentați fotbaliști ai cam-
pioanei CFr Cluj, este gata de luptă
contra formației din kazakhstan.

„Vrem în grupele Ligii
Campionilor, eu am jucat în play-
offul acestei competiții și îmi pare
tare rău că nu am mers mai departe.
poate anul acesta, cu ceva noroc, voi
fi în grupe. mi-aș dori enorm să
ajung în grupele Ligii. noi ne prop-
unem lucruri mărețe, așa că ne
dorim să ajungem în grupele
competițiilor europene, dar și să
câștigăm titlul în Liga 1. nu aș da
campionatul pe grupele

competițiilor europene” – ovidiu
Hoban, mijlocaș CFr Cluj.

Clujenii au mare nevoie
de susținerea suporterilor la partida
de meircuri seară. Conștienți că
împreună cu fanii forța lor crește
simțitor, fotbaliștii ceferiști îi
cheamă pe microbiști alături de ei la
stadion la confruntarea cu astana.

„Fotbalul se joacă pentru
suporteri și ei pot fi  al doisprezece-
lea nostru jucător. Evoluăm pentru
ei, avem nvoie de ei și îi așteptăm în
număr cât mai mare la stadion să ne
susțină” – ovidiu Hoban, mijlocaș
CFr Cluj.

partida care îi poate duce
pe clujeni cu un pas mai aproape de

grupele Ligii Campionilor se joacă
miercuri seara în gruia, de la ora
21.00.

Liga CampioniLor: CFr CLuj- astana, azi ora 21-Look sport

Meci de totul sau nimic pentru trupa lui Dan Petrescu
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Împlinirea unui deceniu de când
FC Silvania a promovat în Liga
a II-a a fost marcată duminică, la

Șimleu Silvaniei, în cadrul unui
eveniment special la care au fost
prezenți o parte dintre jucătorii și
conducătorii care au dus echipa în
liga secundă, dar au mai fost invitați
și foști fotbaliști care de-a lungul
anilor au jucat pentru echipele de
fotbal care au reprezentat Şimleul în
Divizia C.

Cum era și firesc printre
invitați s-au aflat și câțiva fotbaliști
sătmăreni...Se știe că FC Silvania a
preluat locul și o parte din lotul

celor de la olimpia Satu mare ,
echipă aflată la ananghie atunci în
liga a 3-a. Iar apoi la Șimleu au ajuns
o mare parte dintre jucătorii și
antrenorii de la Someșul, din echipa
din care făceau parte printre alții
Crișan, gardoș, Brata, Schvarzkopf,
Iuhas și care era antrenată de Dacian
nastai, actualul secund de la FCSB.

Vara anului 2009 rămâne
o amintire frumoasă pentru iu-
bitorii fotbalului şimleuan, având în
vedere că la vremea respectivă, FC
Silvania Şimleu reuşea o mare
performanţă: promovarea în Liga a
II-a.

acele clipe nu pot fi ui-
tate, astfel că la împlinirea celor 10
ani de la cea mai mare performanţă,
sub măgură s-a organizat un eveni-
ment special. o parte dintre foştii

componenţi ai Silvaniei au avut
ocazia duminică să se revadă pe Sta-
dionul din Şimleu Silvaniei, acolo
unde au scris istorie pentru “sportul
rege” din Şimleu şi chiar din Sălaj.

Sătmărenii Cosmin Iuhas,
emil Ştef, Schwarzkop Istvan,
Ciprian Brata și localnicii Vasile
Prodan, Lupo Csaba, Silviu Crişan
şi tudor ulmeanu au fost o parte
dintre jucătorii care au evoluat la Sil-
vania şi au fost prezenţi la eveni-
mentul de duminică. Fostul
preşedinte Ioan gurzău a fost cel
care s-a ocupat în mare parte de
această întâlnire, la care a fost
prezent fostul finanţator Dumitru
ardelean, cât şi primarul oraşului –
Septimiu Ţurcaş.

“Vreau să-i felicit pe cei
care au decis să organizeze această

întâlnire între cei care am jucat la
Şimleu, în diferite perioade. mă
bucur că am putut participa şi m-am
revăzut cu foşti colegi pe care nu i-
am văzut de foarte mult timp, cu oa-
menii din Şimleu, chiar şi cu
suporterii. o întâlnire foarte
benefică. Pentru mine, Silvania
Şimleu a fost un punct important de
plecare în cariera mea. De aici am
ajuns la universitatea Cluj şi am
avut ocazia să scot capul în fotbal. a
fost o perioadă frumoasă la Şimleu,
cu meciuri frumoase. toţi care am
juca la Silvania am fost apreciaţi din
toate punctele de vedere. Pentru
acea vreme, la Şimleu au fost
condiţii foarte bune şi cred că am
făcut o performanţă frumoasă pen-
tru acest oraş”,  a declarat Cosmin
Iuhas pentru sportulsălăjean.

FotBaL

Sătmărenii, chemați la sărbătoarea
celor de la FC Silvania

FCSB l-a prezentat
pe Diogo Salomao!  
FCSB a ajuns la un acord cu
mijlocașul portughez Diogo Salo-
mao, 30 de ani, fostul jucător al lui
Dinamo. FCSB l-a prezentat ofi-
cial pe Diogo Salomao. Por-
tughezul a semnat un contract
valabil pe un an. 
gigi Becali, patronul echipei roș-
albastre, a anunțat ieri că s-a
înțeles cu mijlocașul de bandă
Diogo Salomao, după ce ieri a
ajuns la un acord și cu thierry
moutinho. „Cred că Salomao a
semnat azi! Va avea un salariu de
15.000 de euro pe lună. Lui
moutinho îi dau 12.500 de euro
pe lună. o să fac ce zice Dum-
nezeu, să văd pe cine mai transfer”,
a declarat gigi Becali la Pro X.

Hagi: ”Eu formez
jucători pentru
Steaua și Dinamo”
Dupa 5-0 in fata lui Dinamo, ghe-
orghe Hagi ramane modest si spune
ca rolul lui in fotbalul romanesc
este sa formeze jucatori pentru cele
doua mari cluburi de traditie.
”Steaua si Dinamo trebuie sa joace
la cel mai inalt nivel. eu sunt forma-
torul lor, le mai dau jucatori. e greu
sa te bati cu ei. noi venim din urma,
dar ne trebuie ani. nu poti avea ce
au ei acum, e greu. Cand Steaua si
Dinamo au mers bine, si fotbalul
romanesc a mers bine”, a declarat
gheorghe Hagi. In alta ordine de
idei, Hagi a vorbit si despre re-
nasterea fotbalistica a lui gabi
Iancu, un jucator naufragiat dupa
plecarea de la Viitorul si pe care fos-
tul mare international l-a readus la
echipa de la Dunarea Calarasi.

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega

Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Patronul lui Dinamo,
Ionut negoita, a reactionat dupa
infrangerea suferita la ovidiu cu
Viitorul, scor 0-5, si mai ales dupa
revolta suporterilor care au intre-
rupt meciul 20 de minute.

”Sunt suporteri instigati
de altii care vor sa conduca clubul
pe banii mei. Vand Dinamo intr-o
luna. Sunt cativa care nu stiu ce
vor. Le-am spus sa vina cu Rednic,
sa negociem. Bai, voi ce vreti pana
la urma, ca n-are logica ce vreti
voi? e ceva foarte dubios, ca n-au

mai venit”, a spus Ionut negoita la
Pro x.

”Suporterii vor primi
ceea ce merita, ceea ce cultiva aia
vor culege. nu pot primi mai mult
decat ce meritau de mult, dar am
fost eu baiat bun. Ceea ce a primit
si Rapidul. am vazut ca Rednic a
fost si sincer cand a spus ca vrea
Dinamo sa ajunga ca Rapid. Pe
mana lui era sa ajungem acolo. nu
se schimba nimic in club la pre-
siunea suporterilor”, a mai spus fi-
nantatorul lui Dinamo.

”Jucatorii adusi acum
sunt jucatori care au jucat, nu ca
alte dati. Sunt convins ca aseara a
fost un accident. Si Real madrid a
luat bataie cu 5-0, si Bayern
munchen, nu e o tragedie nation-
ala”, a mai declarat negoita.

acesta a mai spus ca este
dispus sa vanda Dinamo ”pe cat o
fi”.

”Sa dea cineva un leu,
doi lei, cat o fi. 2-3 milioane de
euro, sa vina la negocieri”, a spus
negoita.

Ionut negoIta amenInta: 

“Suporterii vor primi ceea ce a primit şi Rapidul”
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OFERTE DE SERVICIU 

l Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Carei, în
data de 06.08.2019, orele
10 00 , organizează concurs pentru
ocuparea unui post de consilier
debutant, în cadrul Serviciu-
luiproiecte, programe de dez-
voltare locală.Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei,
la nr. de telefon 0261-861566 sau
pe site-ul instituţiei www.municip-
iulcarei.ro .
l Firma de transport din Carei
angajeaza soferi cat. B pe furgoane
3,5t si cat. C+E pe tiruri 40t. Tele-
fon: 0786385626. 
l Firma SMSS Reitler Carei, an-
gajeaza agent vanzari. Telefon:
0744520219. 
l Angajez tamplar cu experi-
enta, montator mobila din pal
mdf. Salar atractiv si bonuri de
masa, program de la 7-16. Telefon
0744224634
l Angajez persoana pentru
montaj mobilier, salar atractiv si
bonuri de masa. 0744224634
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-
riale 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, diverse,
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 clientului.
Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Executam sisteme de acoperisuri,
dulgherie, invelit tabla Lindab, jghe-
aburi 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 ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii 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 Apartament 3 camere, deco-
mandate, Crapati 2, 45.000 euro,
negociabil. Telefon 0770.889.284
l De vanzare apartament 2
camere mobilat in Centru Vechi
(zona Mondiala), 50 mp.
Tel.0744.252.824

VÂNZĂRI CASE

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

VÂNZĂRI DIVERSE

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

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand soldani, Carei. Telefon:
0745817294

VANZARI AUTO

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

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413
l Vand apartament mobilat, 2
camere, etaj IV la Carei. 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

CUMPARARI

l Cumpar apartament. 0741-
220.765

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

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

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Închiriez chioşc termopan
ultracentral in Piața Libertății.

Tel 0742.964.968

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

Telefon 0732116820.

ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs, în conformitate
cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pen-
tru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la
Secția II Bixad, funcție contractuală de execuție.
La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale
și condițiile specifice prevăzute în anunțul de concurs publicat pe site-ul spitalu-
lui, www.spitalpnfsm.ro, la secțiunea ”Anunțuri” sau la sediul unității.

Concursul se va desfăşura în perioada 08.08.2019–13.08.2019 la
sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, str.Ialomiței, nr.9. Probele con-
cursului sunt: proba scrisă – în data de 08.08.2019 ora 1000 și interviul – în data
de 13.08.2019 ora 1000.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 31.07.2019 în intervalul orar 1200-
1400 la Biroul RUNOS al unităţii, iar informaţii suplimentare se pot obţine de
la secretarul comisiei de concurs la nr. de telefon 0261730913, interior 102.

ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi temporar vacante, funcții contractuale de execuție:
- 1 post de asistent medical principal (cu PL), pe perioadă determinată la Secția
I Satu Mare, 
- 1 post de asistent medical (cu PL), pe perioadă determinată la Secția I Satu
Mare. 
La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale
și condițiile specifice prevăzute în anunțul de concurs publicat pe site-ul spitalu-
lui, www.spitalpnfsm.ro, la secțiunea ”Anunțuri” sau la sediul unității.

Concursul se va desfăşura în perioada 01.08.2019–06.08.2019 la
sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, str.Ialomiței, nr.9. Probele con-
cursului sunt: proba scrisă – în data de 01.08.2019 ora 1000 și interviul – în data
de 06.08.2019 ora 1000.

Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul RUNOS al spi-
talului în intervalul orar 1200-1400  începând cu data de 17.07.2019 până în
data de 24.07.2019 (inclusiv).

ANUNTURI DE MEDIU

l Apaserv Satu Mare SA cu sediul in municipiul Satu Mare, str.Gara Ferastrau,
nr.9/A, titular al proiectului:"Amenajare conducta de refulare in zona strand, langa
statia de epurare Tasnad, judetul Satu Mare" propus in orasul Tasnad anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare,
din municipiul Satu Mare, str.Mircea cel Btran, 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/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului
l Agrotex SRL cu sediul in municipiul Carei, Calea Armatei Romane, nr. 81/B,
judetul Satu Mare anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu, pentru proiectul: "Infiintare baza de depozitare, conditionare si
procesare produse agricole" in extravilanul localitatii Carei, judetul Satu Mare. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi consultate 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 si la sediul Agrotex SRL in zilele de luni-vineri intre orele
8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare.

PIERDERI

l Foresta Construct SRL declara pierdute si nule filele CEC cu urmatoarele serii
si numere: BTRL 1 BD 1983832, BTRL 1 BD 1983839, BTRL 1 BD 1983845,
BTRL 1 BD 1983847
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea
acestora.

Hale si Cladiri
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite,
sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMY-
RAL IMPEX SRL) – 9.143 lei
Sere de legume si sectie de procesare tomate, si-
tuata in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud.
Satu Mare, proprietatea SC UTIL COMPANY
SRL. Avand teren cu suprafata de 21.113 mp si
constructii, instalatii si echipamente. Suprafata
desfasurata a cladirilor de 11.954 mp, cu instala-
tiile aferente, la prețul de 2.183.688 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.733.390 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-
cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5:
aprox 1600 mp, la pretul de 301.428 euro. Aces-
tea 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 Dece-
bal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 19.448 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda
f.n. nr. top. 120/1 la suma de 18.880 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 intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.
Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 292
mp, la suma de 9.586 lei.
Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.
Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de
1.027 mp, la suma de 20.976 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la
pretul de 30.614.

SC ASTURIASAM SRL 
-auto DACIA, tip 1307, 462 lei.
-auto MERCEDES VITO 108 TDI 
fabricatie 1999, 1.260 lei
-bunuri mobile, masina de cusut, masina 
insurubat, mobilier, televizor, 588 lei.
-materii prime, materiale auxiliare, produse
finite, material textil, saten şi cupoane textil, 
salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,
lavete bumbac, 588 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, 252 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL
-FORD KA 364.4 lei
- Excavator Case Poclain 12.000 lei
- Buldoexcavator Fiat Hitachi 9.000 lei

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii   10.100,00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt      3.008,00 lei
Masina stors continuu  3.754,00 lei
Butoaie cu batatoare   4.426,00 lei
Masina de stors intins Rizzi              5.130,00 lei
Masina de prelucrat piei  4.406,00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  5.200    lei.
Remorca Thule A5      2.971    lei.
Mercedes B14L/9      3.948    lei.
Iveco Daily                 4.620    lei.
Man TGA 18.513 12.380    lei.

SC FOOD HUB SRL
Diferite masini, echipamente, instalatii profesio-
nale 
de bucatarie, vesela, tacamuri de restaurant. lista
completa  a bunurilor se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la  sectiunea Licitatii si van-
zari bunuri

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 marcat 
sistem de supraveghere 
sistem de supraveghere 
mobilier
sistem gestiune
sistem gestiune
LA CEL MAI BUN PREȚ OFERIT!

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

SC CSONGI SRL
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
Dacia solenza 349 lei
Iveco eurocargo 4073 lei. 

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

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

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

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

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
AUTOUTILITARA DACIA 1304
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
Diverse utilaje de panificatie, cuptoare, masa de
lucru, tăvi, masa frigorifică, feliator pâine, la cel
mai bun pret oferit.

SC ORIENTLUX SRL
Diverse bunuri mobile si materiale de construc-
tii.
-autoutilitara MERCEDES-BENZ, atego  1523
– 57.901 lei
-remorca Hilse Hildesheim – 6.948 lei
-masina prelucrat lemne de foc – 74.663 lei.

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, bi-
rotica.

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 9.062
lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 1.044,6
lei.
Produse finite, costume barbate 1.318,8 lei.

SC WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI 3 . 5 6 8
lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0
DTI 2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidato-
rului 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 DU-
PLEX SRL 12:00, SC TRUM S.A. ora 12:30; SC
PANATEK SRL ora 13:00, SC ELEGANCE
COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST
DISTRIBUTIE SRL 15:00. Depunerea docu-
mentelor necesare participării la licitatie si dovada
depunerii cauțiunii, se va face cel târziu până în
ziua dinaintea licitatiei, ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de administrator judiciar, scoate la van-
zare prin licitatie bunurile SC CLARA PROD-
COM SRL ce consta in, fabrica de procesare
mezeluri cu utilajele aferente la suma de
1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 – Ferma
Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea loc
la sediul ales al administratorului judiciar, str. N.
Balcescu, nr.10, SATU MARE, in fiecare zi de joi,
ora 11:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei NORD STERN
BEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit prin
Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de
11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ 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 agrozooteh-
nică - industrial - comercială situată în loc. Livada
, Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platforma betonată
25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la prețul
de 3.156.835 ron, si teren extravilan arabil situat
în livada cu suprafata de 11.900 mp, avand Cf:
100432 Livada, top: 172/1 la pretul de 13.825
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  sediul ales  al
acestuia  din str. Nicolae Balcescu, nr.10,  Satu
Mare, sau la nr. de telefon 0749212108, sau email
office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin

TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

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

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stoc de marfă – 4807.32 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 13:00.
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea de pornire. 

SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter
( VAN   ) af. 2007– 13328.53 lei 
b) Set mobilier birou – 494.24 lei 
c) Stoc de marfă
,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,arti-
cole 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 val-
oarea de pornire. 

SC ZANIBONI MICHELE SRL, CUI
26178606
a) Shredder 1.6M – 2480 LEI
b) Tractor Landini Landpower DT – 86.400
LEI
c) Tractor Landini Rex 100F – 69.980 LEI
d) Tractor Landini Rex 100F – 69.980 LEI
e) Tractor Landini Rex 100F – 69.980 LEI
f )  Masina de intins sarma O.M.A. – 2.860 LEI
g) Masina de intins sarma O.M.A. – 2.860 LEI
h) Utilaj de introdus stalpi Dolmec – 6.430 LEI
i)  Utilaj de introdus stalpi Dolmec – 6.430 LEI
j)  Masina de plantat vie arbusti rasaduri –
13.760 LEI
k) Masina de plantat vie arbusti rasaduri –
13.760 LEI
Prima licitatie va avea loc Luni 29.07.2019 ora
11:00 apoi in fiecare zi lucrătoare de luni, la ora
11:00.
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA,
urmând ca în funcție de prevederile Codului
Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare,
dacă va fi cazul. Informații suplimentare– tel.
0786199011. 

Pediatrie:

Dr. Silaghi Vasile

Neuropsihiatru infantil:

Dr. Silaghi Daniela
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Case:

Casă D+P+M ( în curs de execuție ), având
suprafața construită la sol 210,94 mp și suprafața
utilă de 424,02 mp și teren intravilan în suprafață
de 1.000 mp, situate în mun. Bistrița, Cartier Sig-
mir, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud– 72.738 euro

Terenuri:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel
Vlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euro
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, situat
în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, înscris
în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral 177941, sit-
uat pe strada Depozitelor, F.N. - 349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris
în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14,
situat pe strada Depozitelor, F.N - 79.220 lei
Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp, drum
de acces, înscris în CF 54738 Satu Mare, nr. cadas-
tral 4324/45 și 4310/36, situat pe strada De-
pozitelor, F.N, liber de sarcini - 17.242 lei
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
Atelier de reparații auto,  și teren intravilan în
suprafață de 3.942 mp, înscris în CF înscris în CF
54488, CF 54487, CF 54486 situat în Toplița, str.
Avram Iancu, nr.66/A, jud. jud. Hunedoara –
102.000 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
Proprietate imobiliară industrială, formată din
grajd 1.368 mp, grajd 518 mp, magazie 12 mp,
șopron 12 mp, wc 3 mp, bazin subteran 81,25 mp,
decantor 2,25 mp, depozit 28 mp, șopron 10 mp,
decantor 6,25 mp și teren intravilan în suprafață
de 4.000 mp, situate în Sânpaul, str. Cooperativei,
nr.1, jud. Mureș– 93.510 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.,  și
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 – 50.000 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 -
37.565 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)
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edifi-
cată pe terenul unui alt proprietar, având suprafața
construită de 30 mp, suprafața utilă de 24 mp, si-
tuat în sat Trip, nr.233, jud. Satu Mare – 3.701
euro 
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN, CHIOȘC“,
cu destinaţie comercială situată în municipiul
Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 28 mp
și suprafața utilă Su =25 mp, clădirea este edificată
pe un teren care aparține altui proprietar, propri-
etatea 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
1. CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș ,
str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00
mp - 444 euro + TVA
2. CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -268
euro + TVA
3. CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii,
str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 224 euro + TVA
4. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața
nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp – 333 euro
+ TVA
5. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste
drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp
– 333 euro + TVA. 
6. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea
Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp
- 333 euro + TVA
7. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd.
Lucian Blaga, pe colț de Farmacia Catena,
suprafața 4,80 mp – 427 euro + TVA
8. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, drum
Careiului, pe colț la agenția CEC, suprafața 3,74
mp – 333 euro + TVA
9. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, str.
A.I. Cuza, colț IPJ Satu Mare, suprafața 7,50 mp -
666 euro + TVA
10. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp,
- 333 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând
să suporte obligațiile care îi revin din acest
punct de vedere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, rulaj estimate 1.200.000 km – 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
/ defect – 1.080 euro + TVA
Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, ca-
pacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propi-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii,
diverse pt. animale ) – 3.096 lei + TVA propi-
etatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.073 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 ( auto ) proprietatea Tawnie
Spark-SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbrăcă-
minte, 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 Salu-
brizare 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 ) propri-
etatea 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 ) proprietatea
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 ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de material format din piese
auto ) proprietatea Synthesis SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D
Bunuri mobile ( auto, utilaje confecții textile ),
proprietatea Vigano SRL

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

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

sau www.insolventasm.ro
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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.

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregis-
trată în registrul formelor de organizare sub numărul de
ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admi-

ninsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu
Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichi-
dator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL - bunuri mobile, mijloace fixe
cu o valoare de piaţă de 17.014,50  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 58.972 lei + TVA.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL - deține mașini, echipamente și instalații, preț
total 202.128 euro.
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 24.979 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 19.07.2019 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; 

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204

Magazin La Cristi



15/ Miercuri, 17 iulie 2019 Programe TV Gazeta de Nord-Vest 

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Ar fi perfect daca ti-ai putea permite azi
o escapada undeva intr-un decor
romantic, de exemplu la mare sau in
preajma unui lac, deoarece de acolo iti
extragi azi energia pozitiva: din
combinatia ideala de elemente naturale
(apa, aer, soare) si locuri noi de vizitat.

TAUR(21 aprilie – 21 mai)
Nu judeca lucrurile doar pentru ca nu se
petrec asa cum ai fi dorit tu, pentru ca
socoteala ta nu e neaparat cea mai buna.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Starea ta depinde mult de starea vremii,
esti meteodependent asadar, pentru ca te
vei simti exact asa cum e cerul.

RAC(22 iunie – 22 iulie)
Arunca o privire inapoi, in trecut, pentru
ca acolo se afla un eveniment de care esti
inca foarte atasat emotional si care mai are
efecte si astazi. 

LEU(23 iulie – 22 august)
O problema de sanatate iti cam strica
planurile de azi. In loc sa te concentrezi
la ce aveai de facut, umbli prin farmacii,
pe la medici, sau esti consemnat la
domiciliu, ceea ce devine frustrant
pentru tine, in cazul in care aveai un
program arhiincarcat.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Cele mai aprinse discutii vor avea loc in
familie, pentru ca parintii au mereu ceva
de comentat pe seama faptelor copiilor
lor.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Poate te simti un pic intimidat de cel din
fata ta, desi nu ai avea motive. Sunteti
absolut la fel, vorbiti de la acelasi nivel, deci
timiditatea aceasta nu trebuie sa iasa la
iveala. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Daca tu nu ai solutii la situatia care te
framanta, priveste cu detasare in jur,
pentru ca solutiile pot aparea de oriunde.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Schimbarile pot veni ca tavalugul in viata
ta, dar nu te poti opune lor! Sunt
transformari pe care, vrei nu vrei, tot
trebuie sa le accepti, chiar daca pe
moment par complicate.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai o idee care merita pusa imediat in
aplicare, n-o mai amana! Roadele
schimbarii pe care esti pe cale sa o faci
acum vor fi mai grozave decat ai putea
crede, totul e sa faci pasul cu deplina
siguranta, incredere si motivat de
gandire pozitiva.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu sta sa analizezi o situatie negativa pe
toate partile, pentru ca vei gasi din ce in
ce mai multe motive de suparare si
iritare. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Unul din rolurile pe care ti le-ai
asumat tu in aceasta viata e sa
relationezi in cel mai armonios mod
cu putinta si asta vei face si azi,
pentru ca te apropii de oameni cu
un talent deosebit. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Inflo-
reste acum ep 8
07:30 – Ora adevarului
(reluare)
09:00 – Dimineata popu-
lara (r)
12:00 – Puterea exemplu-
lui
13:00 – Muzică şi voie
bună  (reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si
viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului

(r)
19:30 – Oameni si fapte
(r)
20:45 – Viata la tara (r)
21:45 – Muzica de petre-
cere
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Incursiune în Co-
tidian
03:00 – Saptamana spor-
tiva (r)
04:00 – Box Office
04:30 – Music News
05:00 – Viata la tara 

Recomandare

21: 30 - Taken 2: Teroare în Istanbul
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  21:30 Teroare in Istambul
00:00  Doctor Strange  06:00 Ce
se întâmplă doctore ? (R) 06:30
Arena bucătarilor (R)

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

etenii de la 11 13:00 Observator
14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00  Observator  20:00
Scena misterelor 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 Acces direct (R) 06:00  Ob-
servator

07:15 Focus 18 (R)
08:45 AP Trăsniți
din NATO 09:30
Te l e s h o p p i n g
10:00 AP Mon-

denii 11:00  Teleshopping 11:30
Focus din inima României (R)
12:00 Teleshopping 13:00 AP
Sănătate cu stil 13:30 Teleshop-
ping 14:00 Focus
14:30Teleshopping  14:45 Mama
mea gătește mai bine (R) 16:00
AP Am fost șaisprezece   18:00
Focus 19:30 Mama mea gătește

mai bine 20:30 Astă seară dansăm
în familie   23:00 AP Dosarele
DNA 00:00 AP Trăsniți din
NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i per-
fect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R) 

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 AP Tes-
tul de rezistenţă
(R) 09:15

Teleshopping 09:45 AP Dragoste
la prima vedere 12:00 Știrile
Kanal D 13:00 AP Te vreau lângă
mine 15:00 AP Teo Show 16:30
AP Bravo, ai stil! 18:45 Știrile
Kanal D 19:45 Exatlon 23:15
WoW Biz   01:00 Știrile Kanal D
(R) 02:15 AP Dragoste infinită
(R) 04:15 AP Te vreau lângă mine
(R) 06:00 Teleshopping

07:45 AP
Singură pe lume
(R) 09:00 AP
Pasiune și putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine
(R) 11:30 AP Petale de
singurătate (R) 12:30 Teleshop-
ping 13:00 AP Pretul dragostei
(R) 15:00  P Îngeri păzitori 16:00
AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-
siune și putere 18:00 AP Totul
pentru tine 19:00 AP Petale de
ingurătate 20:00 AP Pretul
dragostei 22:00  P Inimă de frate
23:00 12 Moștenirea 00:00 AP
Pasiune și  utere (R) 01:00 AP
Pretul dragostei (R) 02:45 12
Moștenirea (R) 03:30 AP Totul
pentru tine (R) 04:15 AP
Petale de singurătate (R) 05:00
Ce se întâmplă doctore ? 05:30
AP Inimă de frate (R)  06:30
AP Îngeri păzitori (R)

07:45 12 Fa-
milia Fang
09:30 12 Pact
m a t r i m o n i a l

11:00 12 Mă cheamă Costin
11:20  12 Marțianul  13:40 12
Familia Hollar   15:10 12
Căpitanul America: Război civil
17:40 Filme și vedete 18:10 12
Familia Fang 20:00 18 Quarry
21:15 18  Hostel - Căminul oro-
rilor   22:50 15 Când se rupe
craca  00:35 12 Afacerea Est
02:00 12 Toți oamenii regelui
04:05 12  Meda 04:25  18 Hos-
tel - Căminul ororilor 

07:00 Stiri
Sport.ro 09:00
Ora exacta in
sport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta in
sport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00
Ora exacta in sport (R) 14:00 Ora
exacta in sport (R) 16:00 AP Fa-
milia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa League (PREMIERA)
21:00 Stiri Sport.ro 21:15 AP
Local Kombat Finala, Raul Cati-
nas - Paul Slowinski (EX-
PLOZIV) 22:00 AP Prison
Break 23:00 AP „Asediu pe
Wembley”, Box: Klitschko vs
Joshua, Simion vs Quigg (EX-
PLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU
DE UCIS!, Sandu Lungu - An-
drzej Kulik (EXPLOZIV) 01:00
Ora exacta in sport 03:00 AP La
bloc 05:00  O ra exacta in sport
(R) 06:00 Ora exacta in sport (R)

07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fot-
bal: Fotbal FIFA
08:30 Fotbal:
Campionatul Eu-

ropean UEFA U-17, la  Croaţia
09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00
Fotbal: Campionatul European
feminin sub 17 ani, la , Cehia
12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30
Fotbal: Liga Americană de fotbal
MLS, la , 13:00 Ciclism: Turul
Italiei - Il Giro astăzi 14:00 Ci-
clism: Giro Extra 14:15 Ciclism:
Turul Italiei 18:15 Ciclism: Giro
Extra 18:30 Fotbal: Campionatul
European UEFA U-17, la ,
Croaţia 20:25 ştiri: Ştirile Eu-
rosport 20:30 Fotbal: Campi-
onatul European feminin sub 17
ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:
Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 00:25
ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-
clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi
01:30 Omnisport: Watts  02:30
Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-
bal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30
Ciclism: Turul Italiei

09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvant - Un
mic curs de
supravieţuire a limbii
române în jungla de

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

Obiectiv 14:00 Esențial 16:00
100 de minute 18:00 La Ordinea
Zilei 20:00 Subiectiv 21:00  Exces
de putere  3:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei
03:00 Exces de  Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri

07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi
fapte 14:00 Casa
Poporului 15:00
Newsroom 18:00

Realitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Acade-
mia de evaziune 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom 04:00
Jocuri de Putere 06:00 Oameni
şi fapte

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie
08:10 Războiul

depozitelor - Canada - Frate,
unde-i  depozitul meu? 08:35
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 09:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30
Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,
cabine pentru camionete, lână de
alpaca și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco
12:00 Lupte între roboți 13:00
Lupte între roboți 14:00 Lupte
între roboți 15:00 Tehnologie
extremă - Canalul Panama 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - Canada - Frate, unde-
i depozitul meu? 17:00 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 17:30 Fail Army - Episod
8 18:00 Maşini pe alese - Ford
Popular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și
cuțite utilitare 19:30 Cum se
fabrică diverse lucruri? 20:00
Teste de bărbăție - Episod 4
21:00 Deschizătorii de drumuri
- Botezul focului 22:00 Mistere
descifrate - A fost găsită Cursa
370? 23:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod
4 
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Sătmarul nu a dus
niciodată lipsă de vânzători
ambulanți. Și nu vorbim
neapărat de cei care au
autorizație să vândă în
diferite momente și sub
diferite forme diferite pro-
duse pe stradă. Vorbim de-
spre cei care încearcă să
vândă câte ceva pe stradă,
ascunși de ochii polițiștilor.
De obicei, sunt obiecte fu-
rate sau falsificate, în special

telefoane sau alte gaget-uri.
La prețuri extrem de mici
față de cele de pe piață. Îi
mai găsim și în parcările ma-
rilor magazine din oraș.Toc-
mai de aceea, sătmărenii care
se gândesc că pot face un
”gheșeft” trebuie să se
gândească de două ori că alt-
fel au șanse foarte mari să ia
o țeapă cât toate zilele. Apoi,
mai prinde-l pe țepar, dacă
mai ai pe cine. 

Țepari ambulanți

CONCURENȚĂ

Bătaie mare la Titularizare
8 Aproape șapte candidați pe un loc titularizabil în județul Satu Mare

În județul Satu Mare este
bătaie mare la titularizare.
Potrivit inspectoratului

Școlar Județean, în județ, pe
cele 57 de locuri vacante
titularizabile s-au înscris peste
383 de candidați, adică aproape
7 pe un loc. 

Proba scrisă din cadrul
concursului național pentru
ocuparea posturilor
d i d a c t i c e / c a t e d r e l o r
vacante/rezervate din
învățământul preuniversitar –

sesiunea iulie 2019 se va
desfășura în data de 17 iulie
2019, în două centre de concurs,
după cum urmează:

Centrul nr.1 de con-
curs la Colegiul Național
„Mihai Eminescu” Satu Mare
organizat pentru catedrele de
profesor și cele de instruire
practică;

Centrul nr. 2 de con-
curs la Școala Gimnazială „Grig-
ore Moisil” Satu Mare organizat
pentru învățătoare și educa-
toare.

Cu drept de participare
la proba scrisă sunt 383 de
candidați. La nivelul județului

Satu Mare sunt publicate pentru
concurs 57 de posturi pentru an-
gajare pe perioadă
nedeterminată, 304 posturi pen-
tru angajare pe perioadă
determinată și 1070 posturi in-
complete. Situația detaliată a
posturilor vacante/rezervate
este publicată pe pagina web
www.titularizare.edu.ro.

Detalii referitoare la
desfășurarea probei scrise sunt
precizate în anunțul postat pe
pagina web a Inspectoratului
Școlar Județean Satu Mare
www.satmar.ro la secțiunea
Resurse umane / Concurs titu-
larizare 2019.

Florin dura

EXAMEN. Concurența este acerbă în acest an la titularizare

Un grav accident de
circulație s-a produs ieri, în
jurul orei 14.30, în sensul
giratoriu de la Dedeman, de pe
Drumul Careiului. Purtătorul
de cuvânt al IPJ Satu Mare,
Paula Gabor, a declarat pentru
Gazeta de Nord-Vest că un
motociclist din Satu Mare, în
vârstă de 30 de ani, a derapat în
sensul giratoriu, s-a
dezechilibrat și a căzut de pe
motocicletă.

La fața locului a ajuns
și o Ambulanță SAJ care a
transportat victima la spital

după ce i-a acordat primul
ajutor. De asemenea, și un
echipaj de poliție a făcut

cercetări pentru a stabili cu
exactitate circumstanțele
producerii accidentului.

Serviciul de
gospodărire comunală Ho-
moroade deține un buldoexca-
vator nou. După mai bine de un
an de “ avize “ și “ proceduri “ de
achiziție, un buldoexcavator
marca JCB a intrat recent în
dotarea Primăriei Homoroade.
Valoarea achiziției este de 320
mii lei din care 90 % sunt bani
obtinuți din fonduri europene.

”Achizitia face parte
din “Strategia de dezvoltare a
Comunei Homoroade “ iar
proiectul de finanțare a fost
obținut prin GAL Somes
Codru ( Grup de actiune
locală). Garanția utilajului este
de 5 ani sau 3000 ore de func-
tionare”, a declarat primarul co-
munei Homoroade, Simion
Ardelean.

Accident grav lângă Dedeman

Comuna Homoroade are
un buldoexcavator nou
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