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FPTR, ÎN ACEST SFâRșiT dE SăPTăMâNă:
Aproximativ 100.000 de turişti

pe litoralul românesc
Numărul de turişti prog-

nozat pentru acest weekend este de
aproximativ 80.000 de turişti în
unităţi clasificate, şi cel puţin
20.000 de vizitatori în unităţi
neclasificate, potrivit
reprezentanţilor Federaţiei Pa-
tronatelor din Turismul Românesc
(FPTR).

"Începând din această
săptămână, turiştii încep să sosească
pe litoral în număr din ce în ce mai
mare. Litoralul începe treptat să se
umple, diferenţiat pe staţiuni, astfel
că pentru acest weekend în Mamaia
aşteptăm un grad de ocupare de
75%, Eforie Nord 80%, iar în
staţiunile din sudul litoralului în jur
de 70%", se arată în comunicatul

FPTR.
Staţiunile Năvodari,

Costineşti şi Vama Veche sunt
asaltate în perioada weekend-ului de
vizitatori, dar turiştii declaraţi în
structuri clasificate se menţin în
jurul a 70-80%. Aceste date provin
de la unităţile clasificate al căror
număr este egalat sau depăşit în
aceste staţiuni de numărul unităţilor
nedeclarate, susţin reprezentanţii
Federaţiei Patronatelor din Turis-
mul Românesc.

Aceste date sunt aproxi-
mative şi au fost obţinute pe baza
estimărilor furnizate de membrii
FPTR şi a sondajului aplicat unui
număr semnificativ de operatori din
turism.
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SPECTACULOS

Festivalul Medieval MedievArtFest
Ardud, o nouă ediție reușită

8 ”Alchimie, magie, astrologie” a fost tema aleasă în acest an, una deosebită și apreciată

Reportaj în exclusi-
vitate  în vacanță 
la Aqua President

Băile Felix
(III)
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 22 iulie 2019
ziua 203 a anului

Soarele răsare la 6 și 00 minute,
apune la 21 și 15 minute.

1456: Strălucită victorie, la Bel-
grad, a lui Iancu de Hunedoara,
voievod al Transilvaniei, îm-
potriva puternicei armate
otomane conduse de Mahomed
al II–lea, cuceritorul Constan-
tinopolului. În urma acestei vic-
torii, Papa Calixt al III-lea l–a
caracterizat pe Iancu de Hune-
doara drept „atletul cel mai put-
ernic – unic – al lui Christos".

„Marele scop al educației nu e
cunoașterea, ci acțiunea!”

(Herbert Spencer)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox - Sf. mironosiță întoc-
mai cu apostolii, Maria Mag-
dalena; Cuvioasa muceniță
Marcelia
Romano-catolic- Sf. Maria
Magdalena
greco -catolic - Sf. Maria
Magdalena, purtătoare de mir
(† secolul I)
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Dumnezeu îi ia la El
numai pe cei buni! Aşa s-a întâm-
plat cu autorul unei cărţi, rămasă şi
ea memorabilă ca însuşi autorul ei -
Ioan Lăpuşneanu. O editură minu-
nată, “Şcoala ardeleană”, a publicat
volumul, incluzându-l în colecţia
“Biblioteca”, colecţie de prestigiu,
unde nu încap, cu uşurinţă, orice
cărţi! Deşi prezenta carte formează
obiectul celei de a II-a ediţii, Ioan
Pintea, cel ce a îngrijit-o, se dove-
deşte foarte atent, făcând din cele 3
părţi mari ale cărţii o atracţie deose-
bită pentru cititorul neavizat. Sigur,
este bine să ştim câteva lucruri im-
portante despre autor, care a trăit
75 de ani, din care mare parte a de-
dicat-o cercetării culturii şi spiritua-
lităţii româneşti din zona
Năsăudului. A fost absolvent al Fi-
lologiei clujene (promoţia mea -

1963) şi minunat profesor de limba
şi literatura română în învăţămân-
tul de frumoase tradiţii din judeţul
Bistriţa-Năsăud. Exact ca şi mine, a
condus Casa Corpului Didactic, a
condus asociaţia ASTRA şi ne-am
întâlnit destul de des, la instruirile
făcute de Minister şi chiar când am
fost inclus în brigada de control a
Ministerului Învăţământului pen-
tru judeţul Bistriţa-Năsăud, pe
când inspector școlar general era un
bun profesor de sport Ştefănescu.
Era în învăţământul lor o disciplină
ca şi în  “sport”! Am văzut multe lu-
cruri reuşite, unele unice, la Casa
Corpului Didactic al cărei condu-
cător era Ioan Lăpuşneanu. 

Această ediţie a II-a a vo-
lumului “Emil Rebreanu, eroul de
la Ghimeş-Făget” reia în întregime
textul primei ediţii, publicată în
2011 cu toată corespondenţa lui
Emil Rebreanu, fratele marelui
Liviu Rebreanu.

Apare aici, în prezenta
carte un studiu introductiv semnat
de Ion Cârja, tabelul cronologic al
lui Emil, realizat de Cezar Apreo-
tesei, studiul “Apostol Bologa faţă
în faţă cu Sfântul Apostol Pavel”
semnat de Ioan Pintea şi o parte im-
portantă “Anexe” cu fotografii
unice din arhiva Muzeului “Liviu
Rebreanu” prin bunăvoinţa lui Va-
leriu Ilovan şi din volumul lui Liviu
Maior “Doi ani mai devreme. Ar-
deleni, bucovineni şi basarabeni în
război” (1914, 1916).

Este bine să amintesc câ-
teva titluri atractive din volumul al
II-lea, cu text ce poate fi străbătut
cu atâta uşurinţă, fiind accesibil ori-
cărui cititor, chiar îmbietor: “E. Re-

breanu la despărţirea de bunul îm-
părat”, cu rămânerea imprimată în
conştiinţă prin cazuistica propriu-
lui “dosar” şi prin omologul său în
plan ficţional, personajul cunoscut
de cititori Apostol Bologa din cele-
brul roman “Pădurea spânzuraţi-
lor”.

Aflăm că Emil s-a născut
în 17 decembrie 1891 la Maieru,
localitatea cunoscută prin numărul
mare de copii în fiecare familie. În
familia lui Vasile şi Ludovica Re-
breanu s-au născut 14 copii, iar
între Liviu şi Emil diferenţa a fost
de 6 ani. Aflăm date importante
despre Emil, care, cu greu şi-a îm-
plinit studiile în multe localităţi
transilvane (Prislop şi Năsăud, Bis-
triţa, Turda, Şimleu Silvaniei şi fi-
nalul la Năsăud).

Multe dificultăţi şi lipsuri
materiale a cunoscut Emil, îndepli-
nind munci grele pentru a putea fi-
naliza cursurile (îngrijitor, mic
funcţionar la finanţe, ajutor de
notar, întemeietor al unei formaţii
de teatru etc.)

L-a frământat gândul de
a ajunge în Bucureşti, dovedindu-se
cu reale înclinaţii literare. S-a în-
scris la facultatea de  drept “Fran-
cisc Iosif ” din Cluj, dar războiul l-a
determinat s-o întrerupă. Apare la
Şcoala militară de artilerie din Tg.
Mureş, gândindu-se că ajuns ofiţer
îşi va putea ajuta părinţii. A luptat
în Rusia şi Galiţia, fiind rănit de
mai multe ori. Ajunge sublocote-
nent şi mutat pe frontul italian,
fiind decorat pentru fapte de bra-
vură “Medalia de Aur pentru Vite-
jie” - cea mai înaltă decoraţie
pentru ofiţeri. Dilemele au început

prin mutarea de pe frontul italian
pe cel românesc, fiind pus în situa-
ţia de a dezerta. După o permisie se
întoarce cu gândul de a lupta ală-
turi de români.

Încercarea a eşuat şi a fost
acuzat de crimă, de dezertare şi
spionaj de Curtea Marţială a Brigă-
zii, cu gen. Karg, a fost degradat, i
s-au retras decoraţiile şi condamnat
la spânzurare. Sentinţa s-a executat
la 14 mai 1917, la lumina torţelor
când a ieşit în faţa celor aduşi ca
semn de avertisment, strigând “Tră-
iască România Mare!”. I-a comuni-
cat finalitatea familiei prin trei
scrisori de către militarul care i-a
fost ordonanţă, Jovan Kunici.

Tabelul cronologic se în-
tinde pe 31 de pagini, “Nobila fa-
milie Rebreanu” pe 32 de pagini,
“Emil Rebreanu, eroul de la Ghi-
meş-Făget” 70 de pagini, iar “Apos-
tol Bologa faţă în faţă cu Sfântul
Apostol Pavel” cu 30 de pagini,  și
valoroasele documente din ”Anexe”
18 pagini, din care 26 fotografii
unice.

Oricum, spaţiul liric ad-
judecat de autor, prin modestia lui
seniorală este atât de original şi de
firesc, încât te obligă să-l savurezi
fără respiraţie. Este un drum al rea-
lităţii trăite, este un demers al raţiu-
nii şi eticii umane rar întâlnite în
literatură. Aici este surprinsă o na-
rare a realităţii despre care istoria
nu spune totul. Este această carte o
parte trăită aievea din istoria româ-
nilor, care dă veşnicie făgăduinţei
adevăraţilor români. Mă bucur că
această carte va fi lansată la Satu
Mare şi îl  felicit pe directorul bi-
bliotecii clujene!

tEODOR CURPAş

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi,

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

S Ă P t Ă m â n A
SPORtIVĂ, în gARAjUL
LUI mAnI gyEnES!

Saptamana sportiva in
garajul unui mare campion,
Mani Gyenes! Totul despre
Red Bull Romaniacs Sibiu
2019, luni seara de la 20.45 la
Nord Vest TV!

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

Ioan Lăpuşneanu, din ceruri, vine la noi!
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DIVERTISMENT

Careianul Manuel Chivari, de la Românii
au Talent, la “Unde te duce inima”

Publicul sătmărean și nu
numai îl cunoaște cel
mai bine după aparițiile

de la Românii au Talent. Ce s-
a întâmplat imediat după con-
curs și până acum, ce a mai
făcut, ne povestește chiar el,
Manuel Chivari – un artist
promițător din industria muzi-
cală autohtonă.

Un artist perseverent
Manuel Chivari a avut

o activitate laborioasă după Ro-
mânii au Talent, întâlnind oa-
meni potriviți. 

”După finala concursu-
lui Românii au Talent a trecut o
perioadă în care am pornit în
căutarea unui manager sau cel
puțin a unui producător cu care
să colaborez pentru piese noi. Tot
acest proces a durat în jur de doi
ani, destul de mult, ținând cont că
eram foarte departe de București.
Fiind perseverent însă, am reușit
în cele din urmă să întâlnesc oa-
menii potriviți. Între timp, am
mai participat și la Eurovision,
unde lucrurile nu au decurs exact
așa cum îmi doream, dar a fost
fără îndoială o experiență din care
am învățat enorm”,  a declarat,
pentru Gazeta de Nord-Vest,
Manuel Chivari. 

Proiect nou
Astăzi, Manuel Chi-

vari face cunoștință cititorilor
Gazetei cu cel mai recent pro-
iect al său, o piesă intitulată
“Unde te duce inima”, prin care
vrea să transmită un mesaj de
iubire. “Unde te duce inima”
este un proiect la care am lu-
crat împreună cu producătorul
meu DJ TAKE și cu un com-
pozitor la fel de talentat,
Alexandru Anghel. 

Intenția noastră este să
aducem ceva nou în industria
muzicală românească. Credem
că această piesă este perfectă
pentru început. Piesa este
transmisă iubitei mele și sper ca
mulți dintre ascultători să se
regăsească în ea chiar dacă
dragostea este atât de rară în
ziua de azi.” 

Despre industria 
muzicală românească

Industria muzicală ro-
mânească este extrem de dina-
mică – poate mai dinamică și
nesigură decât orice altă indus-
trie. Sunt multe provocări pe
care artiștii le întâmpină, cum
ar fi continua reinventare sau
generațiile noi care vin din
urmă și preiau controlul. Ma-
nuel Chivari este de părere că
“industria muzicală
românească este în continuă
cădere într-o oarecare măsură,
din cauza unor puști care <<o
ard pe șmecherie și trap>>. Aș
dori să elimin fenomenul
trap... și nu mă refer la genul
muzical trap în sine, ci la
piesele de proastă calitate și
pseudo-talentele care sunt în
trending mereu pe internet în
ultima vreme.”

În viața unui artist, ad-
miratorii, fanii, sunt mereu pe
primul loc. Muzica este scrisă,
produsă, cântată pentru ei, iar
Manuel Chivari iubește asta. De
aceea el le spune tuturor celor

care îi urmăresc activitatea:
Mulțumesc pentru susținere și
promit că voi face tot ce pot pen-
tru a le da oamenilor ceea ce își
doresc, și anume muzică de cali-
tate.”

RaReş juCan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În fiecare Marti si Joi intre
orele 15:00-18:00 
la Cabinet Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2, 
va consulta:
Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR NEUROLOG
Programări: 0732.116.832;
0723.974.823

În fiecare Luni de la ora 15:00 
la Cabinet Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2, 
va consulta:
Zilnic consulta la Cabinet DR. Coica
intre orele 08:00-13:00
Dr.Aciu Melinda-Rita
Medic Specialist interne
Programari  la telefon  0741320796

În fiecare Marti si Joi intre
orele 15:00-18:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL
Programări: 0747.089.523

În fiecare Luni, Miercuri si
Vineri intre orele 15:00-18:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST ORL
Programări: 0722.231.241 sau
0261/766390

În fiecare Luni si Miercuri de la
ora 15:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR MEDICINA
INTERNA
competenţă în ecografie abdominală,
ecografie vasculară, ecografie
tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49

In fiecare Joi de la ora 15:00 -17:00
La Cabinet Dr.Coica, va consulta:
Dr. Gorbatâi Lilian
Medic Specialist Urolog 
Medic Primar Chirurg 

În fiecare Luni, Miercuri si
Vineri intre orele 11:00-13:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Irina Csutak
MEDIC PRIMAR OFTALMOLO-
GIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999

În fiecare Marti si Joi intre
orele 09:00-13:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Şter Sever
MEDIC SPECIALIST OFTAL-
MOLOGIE
Programări: 0261.766.390

În fiecare Luni si Miercuri intre
orele 15:00-19:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Dăscălescu Bogdan Anca
MEDIC SPECIALIST OBSTE-
TRICA-GINECOLOGIE
Programări: 0753.822.197

În fiecare Luni si Miercuri de la
ora 15:30
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bontya Adriana
MEDIC SPECIALIST RADIOLOG
Programări: 0742.200.992

În fiecare Marti si Joi intre
orele 16:00-20:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Borhidi Vlad
MEDIC SPECIALIST GAS-
TROENTEROLOGIE
Programări: 0261/766.390



4/ Luni, 22 iulie 2019 Actualitatea sătmăreanăGazeta de Nord-Vest 

SĂNĂTATE

O nouă investiție strategică
în județul Satu Mare
8 A fost semnat contractul de finanțare a proiectului “Creşterea accesibilităţii 
şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate în Municipiul Carei”

În prezența președintelui
Consiliului Județean Satu
Mare, Pataki Csaba, în data

de 19 iulie a fost semnat
contractul de finanțare a
proiectului „Creşterea
accesibilităţii şi îmbunătăţirea
calităţii serviciilor de sănătate în
Municipiul Carei” de către
primarul municipiului Carei,
Eugen Kovacs și directorul
Agenției de Dezvoltare Regională
Nord-Vest, Marcel Ioan Boloș.
Proiectul are în vedere o serie de
dotări pentru Spitalul Municipal
Carei. 

Proiect în valoare 
de 4,6 milioane lei

Proiectul, în valoare de
4,6 milioane lei, finanțare asigurată
prin Programul operațional
Regional, presupune dotarea cu
echipament modern a Spitalului
Municipal Carei. Cofinanţarea care
revine municipiului Carei este de
92.148 lei, reprezentând 2% din
valoarea eligibilă a proiectului.

“Sistemul medical de
sănătate reprezintă o prioritate
pentru Consiliul Județean Satu
Mare, fiind alocate importante
fonduri din bugetul local și accesate
programe naționale și internaționale
pentru dezvoltarea sistemului și
oferirea de servicii publice medicale
performante. Mă bucur că

numeroasele demersuri întreprinse
dau roade și iată că toate unitățile
spitalicești sătmărene, Spitalul
Județean Satu Mare, Spitalul
orășenesc Negrești-oaș,
Ambulatoriul de Specialitate
Tășnad și Spitalul Municipal Carei,
sunt cuprinse în proiecte de
modernizare, proiecte în care
fondurile sunt asigurate de către
Uniunea Europeană.  Calitatea unei
examinări depinde în mare măsură
de calitatea aparaturii, iar aceste noi
echipamente vor permite o mai
bună diagnosticare și monitorizare
a pacienților, crescând astfel șansa

de a salva cât mai multe vieți, pe
lângă confortul pacienților, atât
timp cât sunt internați, dar și pentru
îmbunătățirea condițiilor de lucru
ale cadrelor medicale”, a declarat
Pataki Csaba, președintele
Consiliului Județean.

În ce constă
proiectul

Prin proiectul semnat
vineri se vor achiziţiona următoarele
echipamente medicale: aparat
Roentgen, mamograf, ecograf
Doppler color – cabinet de

obstetrică-ginecologie, ecograf
Doppler color – laborator
radiologie imagistică medicală
electroencefalograf, electromiograf,
analizor automat hematologie,
analizor automat biochimie, aparat
determinare gaze sanguine, analizor
hemoglobină glicozilată, autoclav
orizontal laborator, autoclav vertical
laborator, coagulometru,
ecocardiograf Doppler color. 

Se vor implementa, de
asemenea, măsuri de accesibilizare a
persoanelor cu handicap, precum şi
plăcuţe de informare pentru
nevăzători şi marcaj tactil.

CoNTRACT. Proiectul, în valoare de 4,6 milioane lei, presupune dotarea cu echipament
modern a Spitalului Municipal Carei 

FLoRIN DURA

La invitația prof.dr. Cățoi
Cornel, rectorul Universității de
Științe Agricole și Medicină
Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca,
vicepreședintele Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului,
sătmăreanul Radu Roca, a participat
la manifestările dedicate unei duble
aniversări a acestei prestigioase
universități:  150 de ani de existență
și 100 de ani de învățământ în limba
română.

”La Mulți Ani,
Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară (USAMV)
Cluj-Napoca pentru cei 150 de ani

de existență și 100 de ani de
învățământ în limba română! Am
împărtășit bucuria de a participa la
acest eveniment de înalt prestigiu ac-
ademic și astăzi, împreună, am cele-
brat istoria, prezentul și viitorul!”, a
fost mesajul transmis de Radu Roca
după această manifestare. 

La acest eveniment au mai
fost prezenți, printre alții, prof. Ioan
Aurel Pop - rectorul Universității
Babeș-Bolyai si președintele
Academiei Române, ÎPS Andrei,
mitropolitul Clujului precum și mi-
nistrul Educației, Ecaterina Andro-
nescu. 

Deputatul PSD de Satu
Mare, Ioana Bran, s-a aflat, la
acest sfârșit de săptămână, la
Tășnad unde s-a desfășurat cea
de-a 21-a sărbătoare estivală a
orașului.

“Pentru cine nu știe,
aflați că Tășnadul este un loc
foarte special. Este menționat în
documentele istorice de la anul
1000 și apoi 1200. Este extraordi-
nar să știi că ai o istorie atât de
lungă. Și acesta este un motiv de
sărbătoare.

Tășnadul e o comunitate

veche, profundă și binecuvântată
de Dumnezeu cu resurse extraor-
dinare. Le-am urat tășnădenilor să
se bucure din plin de această
sărbătoare care le aparține lor și
nu politicienilor care au încercat
să își facă puțină campanie. :)

Gazdele s-au pregătit
bine, cu spectacole pentru toate
vârstele și toate gusturile în care
se îmbină tradițiile și moderni-
tatea. Sunt cântece și dansuri
populare, dar și muzică modernă
și chiar și majorete”, a fost mesajul
Ioanei Bran. 

Radu Roca, prezent la manifestările
dedicate dublei sărbători de la
Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Deputatul PSD de Satu Mare,
Ioana Bran, prezentă la sărbă-
toarea orașului Tășnad

Atenție la scăldatul
în zone neamena-
jate!

În zilele însorite de vară,
cu temperaturi ridicate, creşte
numărul persoanelor care aleg să se
răcorească sau să-şi petreacă timpul
liber în apropierea cursurilor de apă,
bălţilor, lacurilor sau canalelor de
irigaţie.

Pompierii sătmăreni atrag
atenția asupra faptului că majoritatea
acestor arealuri sunt neamenajate şi
marcate corespunzător, crescând
pericolul de înec şi accidentelor.

În timpul antrenamentu-
lui executat de către pompieri la bal-
astiera Apa, în urma măsurătorilor
efectuate cu ajutorul sonarului, s-a
constatat că în unele zone cercetate
apa are până la 18 m adâncime. Nu
trebuie să vă lăsați înduși în eroare de
aspectul liniștit de la suprafață și
încercați să vă comportați precaut în-
totdeauna în apropierea apei.

Avertismentul 
pompierilor

Facem un apel către
părinţi să-şi supravegheze copiii şi să
nu-i lase la joacă pe malurile râurilor,
lacurilor sau canalelor de irigaţii. Ma-
joritatea victimelor sunt adolescenţi
care, fie din neatenţie, fie din teribil-
ism, s-au aventurat în aceste locuri
periculoase pentru înot, pierzându-
şi viaţa. În scopul preîntâmpinării
unor evenimente cu consecințe trag-
ice, adresăm cetățenilor rugămintea
de a respecta măsurile de prevenire a
situațiilor de urgență, pe timpul
desfășurării unor activități recreative
specifice acestei perioade:
– Scăldați-vă doar în locuri special
amenajate pentru înot și respectați
avertizările privind interzicerea
scăldatului!
– Nu lăsați niciodată copiii
nesupravegheați în apă sau în prox-
imitatea apei, nici măcar în piscinele
achiziționate special pentru cei mici
ori în cadă!
– Nu intrați în apa rece înfierbântați,
după ce ați stat foarte mult timp la
soare!
– Nu săriți de pe platforme, poduri
sau alte construcții, aceste acte de
teribilism putând avea consecințe
grave!
– Urmăriți continuu comportarea
copiilor în apă, întrucât cei mici sunt
imprevizibili: ei trebuie să se scalde
numai sub controlul părinților sau
altor persoane mature, chiar dacă
știu înota!
– Echipamentele speciale pentru
siguranța înotului (colac de salvare,
aripioare gonflabile, tuburi gonfla-
bile etc.) nu sunt în totalitate efi-
ciente, de aceea vor fi utilizate de
către copii sub atenta supraveghere a
unui adult.
– Împrejmuirea piscinei personale
cu un gard poate preveni accidente
nedorite în rândul minorilor.

Intervenția de urgență în
cazul asistării la un accident de înot
este crucială pentru salvarea unei
vieți, iar semnele care vă indică
iminența înecului sunt:
– aplecarea capului pe spate;
– gura deschisă în încercarea de a in-
hala aer;
– capul ținut în apă, cu gura la
nivelul apei;
– lipsa emiterii de sunete;
– ochii sticloși, incapabili să se con-
centreze;
– păr peste frunte sau ochi;
– lovirea involuntară a suprafeței
apei cu brațele.

Nicidecum cel care se
îneacă nu se comportă zgomotos și
nu reușește să strige după ajutor.
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SPECTACULOS

Festivalul Medieval MedievArtFest
Ardud, o nouă ediție reușită
8 ”Alchimie, magie, astrologie” a fost tema aleasă în acest an, una deosebită și apreciată

Cu toate că a ajuns la cea de
a șaptea ediție, Festivalul
Medieval MedievArtFest

Ardud nu-și pierde interesul din
partea publicului. Mai mult
decât atât, devine din ce în ce mai
interesant. Tema aleasă pentru
ediția de anul acesta a fost
”Alchimie, magie, astrologie” și
a fost una deosebită. Festivalul de
la Ardud s-a bucurat de succes
din partea publicului, dar și din
partea cavalerilor și a
domnițelor, prezenți în număr
mare la poalele Cetății Ardud. Se
poate spune astfel că și ediția din
acest an a fost una reușită. 

Parada și deschiderea
oficială

MedievArtFest Ardud a
debutat încă de vineri, cu o paradă
interesantă a cavalerilor și a
domnițelor prin zona centrală a
municipiului Satu Mare. Sătmăre-
nii, care au urmărit în număr mare
parada, s-au bucurat de acest spec-
tacol inedit pe străzile Sătmarului. 

Apoi spectacolul s-a
mutat la poalele Cetății Ardud

unde a avut loc deschiderea oficială
a festivalului. La fel ca la Satu Mare,
și aici, la Ardud, maestru de cere-
monii a fost regizorul și actorul din
Târgu Mureș, Liviu Pancu, deja in-
vitat permanent la MedievArtFest
Ardud. De fap, el este, încă de la
prima ediție, directorul artistic al
Festivalului Medieval de la Ardud. 

De asemenea, primarul
orașului Ardud, Ovidiu Duma, a
mulțumit tuturor cavalerilor și
domnițelor prezenţi la Ardud și i-
a invitat pe toți sătmărenii să par-

ticipe la acest spectacol medieval. 

Turniruri, 
spectacole, foc

Pe durata celor trei zile
cât a durat Festivalul Medieval
MedievArtFest Ardud, spectatorii
au avut parte de turniruri
cavalerești, spectacole de muzică
medievală, dar și spectacole de foc. 

Sâmbătă seara a avut loc
cel mai frumos spectacol intitulat
”Omul și piatra filozofală”, în regia
artistică a lui Liviu Pancu. A fost un
spectacol grandios care a încântat

publicul. 
De fapt, tema aleasă pen-

tru acest an a festivalului,
”Alchimie, magie, astrologie”, a dat
un aer misterios acestui festival, iar
spectacolul de sâmbătă seara a fost
cireașa de pe tort. 

Închiderea festivalului
Festivalul Medieval

MedievArtFest Ardud s-a încheiat
duminică cu o paradă medievală.
Cavalerii și domnițele au pornit de

la Primăria Ardud și au ajuns la Ce-
tatea din Ardud, fiind aplaudați la
scenă deschisă de ardudeni. 

Cum era de așteptat, și
închiderea festivalului a fost una de
mare artă. Înainte de paradă, pe
platoul din fața Primăriei Ardud a
avut loc spectacolul ”Arme călite în
foc, Suflete călite în flăcări”. 

Una peste alta, ediția din
acest an a Festivalului Medieval de
la Ardud a fost una reușită, ca și
precedentele, de altfel, și foarte
spectaculoasă. 

Ordinele cavalerești
prezente

Ordinul Deus Vult –
Oradea; Scutierii de Muhlbach –
Sebeș; Ordinul Cavalerilor Cetății
Roșii – Sibiu; Garda Cetății
Suceava; Garda de Mureș;
Lăncierii de Ardud; Ordinul
Solomonarilor – Suceava; Lupii de
Foc – Târgu Mureș; Stegarii de
Mureș; Teatrul Scena; Medieval
Art – București și formațiile Focul
Viu – Maramureș; Nomen est
Omen – București; Corbu –
București.

Florin Dura

Biciclist rănit de 
o autoutilitară pe
Drumul Careiului

Un biciclist, de 57 de
ani, a suferit vătămări corporale
ușoare în urma unui eveniment
rutier produs în data de 19 iulie
a.c., în municipiul Satu Mare.
În dimineața zilei respective, la
ora 07.43, polițiștii Biroului
Rutier Satu Mare au fost
sesizați despre producerea unui
eveniment rutier pe strada
Careiului, din municipiul Satu
Mare. În urma cercetării la fața
locului, polițiștii au stabilit fap-
tul că un bărbat, de 36 de ani,
din municipiul Satu Mare, a
condus o autoutilitară la ieșirea
din parcarea magazinului Kau-
fland, situat pe strada Careiu-
lui, din localitatea Satu Mare, și
a accidentat un biciclist, de 57
de ani, care a pătruns cu bici-
cleta pe sensul opus de
circulație. În urma evenimentu-
lui rutier a rezultat rănirea
ușoară a biciclistului. Șoferul a
fost testat cu aparatul alcooltest
rezultatul fiind negativ. În
cauză s-a întocmit dosar penal.

Se redeschide trafi-
cul rutier pe strada
Zimbrului

Măsură importantă
de circulație pe Podul Decebal.
Primăria municipiului Satu
Mare anunță redeschiderea
traficului pe strada Zimbrului.
”Pentru a fluidiza traficul în
zona bulevardului Octavian
Goga, la propunerea Poliției
municipiului Satu Mare,
Comisia de Siguranța
Circulației a decis re-
deschiderea în viitorul apropiat
a traficului rutier pe strada
Zimbrului, cu acces pe Podul
Decebal”, anunță municipali-
tatea.

Consilierul local
Mihai Huzău,
numit secretar 
de stat 

Consilierul local
Mihai Huzău a fost numit sec-
retar de stat pentru relația cu
Parlamentul. Decizia semnată
de către premierul Viorica
Dăncilă a fost publicată în
Monitorul Oficial. Mihai
Huzău urmează să îşi ocupe în
curând postul. ”De curând am
primit confirmarea pentru pos-
tul de secretar de stat. Astfel, de
luni începe o nouă etapă în
cariera mea politică”, a transmis
acesta. Mihai Huzău a fost ales
consilier local în municipiul
Satu Mare în urma alegerilor
din 2016 pe lista ALDE.

REPREZENTAȚIE. Ediția din acest an a Festivalului Medieval MedievArtFest Ardud
a fost una incendiară

Deschiderea oficială a festivalului

Turniruri cavalerești

Spectacol de foc

Liviu Pancu, maestru de ceremonii 
Spectatorii, prezenți în număr

mare la MedievArtFest Ardud
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reportaj în exclusivitate  în vacanță 
la aqua President Băile Felix (iii)

“Aoleuuuuuu!” …. ”Hai
Mihai … hai Mihai…
hai Mihai ….bra-

voooo…!” … șiii câștigãtorul pro-
bei de coborârea toboganului
verde este …. Mihai … din Satu
Mare …”  Bunã ziua stimați citi-
tori și bine ne revedem în plinã
vacanțã de varã la ”Aqua Presi-
dent” din Bãile Felix … vã spun
Afdam … și Cfaim, prietenii
dumneavoastrã de vacanțã  de la
Agenția Naționalã de Știri ”Tsev
Dron Ed Atezag”. Ne aflãm în a
treia zi a maratonului nostru
gazetãresc și simțim din ce în ce
mai mult temperatura estivalã
ridicatã la propriu, dar mai ales
emoțiile din sufletele celor din
jurul nostru … doamne,
domnișoare, domni … dar mai
ales copii, prezenți azi în zona
extinsã a Aqua Park-ului ”Presi-
dent”. Tocmai am asistat la un
concurs de vitezã și îndemânare
organizat la toboganul verde și-l
avem lângã noi pe  domnul Du-
mitru Fechete, Manager General
al Complexului Turistic ”Presi-
dent”. Bunã ziua domnule Fechete
… ce puteți sã ne spuneți despre
aceastã zonã?

”… toboganul verde care
se vede-n spate e chiar o noutate
pentru România, din ce știu eu e
singurul tobogan de acest fel …
pendulul îi spune … unde clienții
au posibilitatea sã trãiascã niște
senzații deosebite și de asta este
atracția Aqua Park-ului în acest
moment … (Dumitru Fechete,
Manager General al Complexu-
lui Turistic ”President”)

Ne aflãm în zona nouã de
extindere a Aqua Park – ului … în
spatele meu se vãd toboganele pe
care le-am deschis anul trecut, un-
deva la jumãtatea sezonului și care
au avut un succes extraordinar, e o
zonã de atracție pentru clienți,
pentru cã oferã multã distracție,
amuzament, produce adrenalinã …
iar în plan apropiat avem un splash
pentru copii, care-i ajutã foarte
mult pe pãrinți; în momentul în
care ajung în aceastã zonã, practic
nu mai trebuie sã poarte grija co-
piilor. Au un loc plãcut pentru ei,
cu activitãți de tot felul, iar pe pe-
rioada sezonului, aceste facilitãți
sunt completate și de animatorii pe
care-i avem pe tot parcursul acestui
sezon, care vor organiza diverse

concursuri, activitãți pentru copii
… tot felul de activitãți, pe care sã-
i ținã ocupați și care sã le aducã
mulțumire, pentru cã se simt bine,
cât și pãrinților pentru cã o orã …
douã scapã de grija copiilor și …
toatã lumea-i mulțumitã”.

”Pot să recomand Aqua
Park - ul ”President”, deoarece
condițiile depășesc orice limită,
este de vis la Hotel ”President”.
Mai mult decât Piscina ”Presi-
dent” nu cred că se poate … nu
există altceva să ofere … ce oferă
acest Aqua Parc”. (Adrian – Ora-
dea)

Stimați cititori … ne
aflăm într-o atmosferă demnă de
un orășel acvatic, înconjurați de
mai mulți clienți veniți la bălăceală.
Bună ziua … de unde veniți și cum
vă simțiți la President? ”Mă
numesc Constantin Vișan, sunt
din Hunedoara, dar locuim în
Spania de 18 ani … venim de 4 ani
în fiecare an aici, îmi place … e
foarte bine, ne simțim bine, e agre-
abil. Vin în fiecare an, o să venim
în fiecare an … ne place mult. Sun-
tem cazați la pensiune … venim pe
cont propriu de acolo, e bine în
general”. Cum sunt condițiile din
Aqua Parc în comparație cu cele
din Spania? ”Ce să vă zic, sunt
bune … sunt bune … n-ar fi mare
diferență; cred că s-ar putea face
mai mult în servirea mesei, să fie
mai diversificată … În rest e bine,
de aceea venim în fiecare an”. 

Vă mulțumim și vă urăm sejur
plăcut … iată că avem lângă noi și o
familie … bună ziua … cum vă
simțiți aici? : ”E foarte ok! Venim
de câțiva ani doar aici și este foarte
bine”. Ce anume vă place mai
mult? ”Băile acestea termale … at-
mosfera. (Ovidiu Rusu – Bacău).
”Noi venim de 6 ani, de 2-3 ori pe
an câte o săptămână, băile termale
ne fac bine la coloană și la reuma-
tism. Pe lângă asta, atmosfera este
destul de plăcută; copilul are loc de
joacă foarte bine amenajat …
cazarea este foarte bună, mâncarea
la fel … bună dispoziție! Rodica
Rusu – Bacău)”

”E foarte frumos, cool
… super! Atmosfera de aici … și
băieții, daaa … foarte frumos! …
” (Simona Fako, Sânnicolau
Mare – Timiș)

Cum vă simțiți la ”Presi-
dent”?  ”Foarte bine până acuma …
e destul de frumos, ok …” Este

prima dată? ”Da, e prima dată!
Apa e ok, bazinele sunt destul de
ok pentru copii … nu sunt înalte,
merge!” O să mai veniți? ”Cred că
da… (Mirela Stamatin, Sânnicolau
Mare – Timiș)” ”E super …
atmosferăăăă … adrenalină!” E
prima dată la ”President”? ”Da, e
prima dată … Sunteți cazați în
hotel? ”În hotel, da …” Condițiile
sunt bune? ”Foarte bune da … sun-
tem mulțumiți! (Simona Fako
Sânnicolau Mare – Timiș) ” ”Noi
venim din Timiș, din Sânnicolau
Mare, și aici este o zonă super de
vizitat … se merită … vă recomand!
Suntem pentru prima oară, dar nu
ultima … ce să zic …” Cum vă
numiți? ”Stamatin Andrei - Mirela
… și  Simona Fako cu familia.”

Așa e când dai în mintea
copiilor...

Noi, Afdam și Cfaim …
copii din și spre veșnicie, ne aflăm
cu toate nebunaticele noastre en-
ergii în zona copiilor din cadrul
Aqua Park – ului de la ”Presi-
dent” și dăm mărturie că nu vom
mai pleca niciodată  acasă de aici,
pentru simplul motiv că … pentru
simplul motiv căăă … pentru că,
stimați cititori, aici tot omul se
reîntoarce în lumea magică a
copilăriei. O avem alături de noi
pe Eveline din Oradea … o fetiță
drăguță și veselă care vrea să ne
spună câteva cuvinte … ”Mă simt
foarte bine! Apa este călduță, to-
boganele grozave … totul e min-

unat aici”. Dar ce ți-a plăcut cel
mai și cel mai mult? ”Când m-am
dat pe tobogane, când intru în
apă și când înot. Mai vii la ”Pres-
ident”? Da!” 

Am revenit printre
adulți și stăm de vorbă cu domnul
Viorel Muscă, Administratorul
Complexului ”President” din
Băile Felix. Bună ziua, spuneți-ne
vă rugăm câteva cuvinte despre
programul de funcționare a com-
plexului. ”Programul de
funcționare al Aqua – Park - ului
este zilnic de la ora 12, cu pauză
din oră-n oră, unde vă puteți re-
laxa … vă puteți da pe tobogane
cu colace, cu jeturi de apă … sau
puteți participa la partide de
Spuma Party, concursuri de băut
bere și mâncat gogoși, cu un festi-

val de băut bere în cursul lunii au-
gust,  în prezent având o capaci-
tate de aproximativ 1500-1700 de
locuri pentru clienți”. 

”Avem în plan  o a treia
etapă de extindere, care
înseamnă un corp de clădire cu
bazine acoperite, o zonă
tropicală … pentru că această
zonă va fi ”mobilată” să zicem
așa cu palmieri și vegetație
tropicală și cu foarte multe
facilități noi. Noua investiție va
fi construită în zona unde acum
avem terenul de fotbal… în acel
loc va funcționa un corp de
clădire nouă, cu bazine închise
care vor funcționa 12 luni pe
an… cu zonă de copii, cu un mic
restaurant, cu zone de saună, de
relaxare, cu cabinete de trata-
mente cosmetice, cabinete de
masaj … o zonă la un nivel ridi-
cat din punct de vedere al con-
fortului și al calității
serviciilor” (Dumitru Fechete,
Manager General al Complexu-
lui Turistic ”President”).   

Se lasă de cină, stimați
cititori … și timpul zilei se apropie
de sfârșit. Ne vom revedea mâine
dimineață într-un nou periplu de
transmisiuni în direct, relatări și
interviuri. Până atunci … Afdam
șiii … Cfaim vă urează numai bine
și lumină!

valeriu ioan
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AUToSTRADA CoMARNIC-bRAŞoV 

Viorica Dăncilă: În prima şedinţă CSAT,
să devină de importanţă naţională
Premierul Viorica

Dăncilă anunţă că Au-
tostrada Comarnic-

Braşov nu se va construi în
parteneriat public-privat, ci va
fi declarată în prima şedinţă
CSAT de importanţă naţională
şi va fi construită din fonduri
guvernamentale.

„Autostrada Comar-
nic-braşov este în parteneriat
public-privat. Am avut solicitări
din partea unei societăţi
chinezo-turce. Eu am luat
hotărârea, împreună cu colegii
mei, să scoatem din parteneriat
public-privat, iar în prima
şedinţă de CSAT această
autostradă să devină de
importanţă naţională sau de
infrastructură critică, astfel încât
să putem să demarăm cît mai re-
pede lucrările la această
autostradă”, a anunţat, duminică,

la Ploieşti, premierul Viorica
Dăncilă.

Dăncilă a adăugat că
procedurile sunt complicate: „La

noi s-a format această instituţie
a contestaţiilor şi pentru a trece
de toate aceste obstacole cred că
soluţia este ca această autostradă

să devină de importanţă
naţională, astfel încât să începem
execuţia cât mai repede din fon-
duri guvernamentale”.

Mihai fifor, îl provoacă
pe Dan barna, validat de USR-
PLUS pentru a candida la
prezidenţiale, să arate contractele pe
care le-a derulat cu statul. fifor a
adăugat că „omul nou în politică”,
Dan barna nu este decât un vechi
jucător cu contracte pe bani publici.

„La finalul negocierilor
dintre liderii Alianţei Lozincilor
USR - PLUS, am aflat ca Dan barna
a făcut alianţa cu PLUS, aşa, -ca un
pariu cu România-.Interesantă ra-
portare la soarta propriei ţări. Mai
mult, barna ne oferă, din nou, -
marea şansa- de a-l mai avea încă o
data premier pe făuritorul Guvernu-
lui -0- în România, domnul Dacian
Cioloş, cel care -îndreptăţit- de

rezultatele 0 pe linie, îşi permite să
dea lecţii singurei guvernări respon-
sabile şi performante, guvernarea
PSD - ALDE. Revenind la domnul
barna, facem şi noi un pariu cu dân-
sul. Punem pariu că, onest cum se
pretinde a fi, va arăta transparenţă
în perioada următoare în privinţa
tuturor contractelor pe care le-a
derulat cu statul. S-ar putea să
constatăm că omul -nou- în politica
din România, Dan barna, nu este
decât un foarte vechi jucător cu
contracte pe bani publici, care luptă
acum pentru protejarea intereselor
proprii şi ale celor care vor sa
readucă în România, Guvernul şi
Premierul -0-”, a scris Mihai fifor,
pe facebook.

El a adăugat că PSD nu va
permite ca ţara să intre din nou în
blocajul din 2016.

„PSD nu va permite ca
aceşti falşi actori politici să arunce
din nou ţara în blocajul pe care l-am
preluat în iarna lui 2016.
”Tehnocraţii de atunci, nu sunt
decât lozincarii de astăzi !”, a mai
scris fifor.

Dan barna a fost ales can-
didatul USR-PLUS pentru alegerile
prezidenţiale, iar Dacian Cioloş a
fost validat de către alianţa 2020
USR-PLUS pentru funcţia de pre-
mier, după câştigarea alegerilor par-
lamentare.

Viorel Cataramă,
preşedintele Dreapta Liberală, transmite
într-un comunicat de presă, că Dan
barna la Cotroceni şi Dacian Cioloş la
Palatul Victoria, în funcţia de premier,
reprezintă tabloul pericolului perfect
pentru România.

„Alianţa USR-PLUS şi-a de-
semnat candidatul la PM: un comunist,
pe nume Dacian Ciolos! Şi, în tandem
cu Dan barna, un neomarxist care luptă
împotriva capitalului autohton şi sprijină
numai activitatea multinaţionalelor,
avem tabloul complet al pericolului uriaş
care paşte România în cazul în care aceşti
susţinători ai stângii globaliste ar prelua
puterea”, a transmis Viorel Cataramă.

Preşedintele Dreptei Liberale
a afirmat că Dacian Cioloş a luat măsuri

comuniste pe vremea când era premier.
„Argumentele sunt solide:

cât a fost PM, domnul Ciolos a plafonat
prin lege preţuri şi tarife; a militarizat un
serviciu secret; a atacat cu ferocitate sec-
torul privat (vezi cazul bradet); a încer-
cat să treacă în patrimoniul statului
aseturi aparţinând sectorului privat (na-
tionalizari); a încercat etatizarea culturii.
Toate acestea sunt măsuri comuniste,
nici macar socialiste!”, a adăugat
Cataramă.

Alianţa USR-PLUS a sta-
bilit, în urma unor negocieri interne, ca
Dan barna să fie candidatul alianţei la
prezidenţiale, iar pentru funcţia de pre-
mier l-au validat pe Dacian Cioloş.
Anunţul a fost făcut, duminică, de cei
doi lideri ai alianţei 2020.

Dăncilă: Încă nu am 
discutat cu Tăriceanu
despre prezidenţiale
Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă,
spune că nu a discutat deocamdată cu
liderul ALDE, Călin Popescu
Tăriceanu, despre alegerile
prezidenţiale, dar o va face. Dăncilă vrea
să reia discuţiile cu sindicatele, pentru a
ajunge la un bloc de susţinere mai
amplu pentru alegerile prezidenţiale.
Viorica Dăncilă a fost întrebată,
duminică, la Ploieşti, dacă a discutat
deja cu liderul ALDE, Călin Popescu
Tăriceanu, despre alegerile
prezidenţiale. „Nu am discutat încă cu
domnul Tăriceanu. Voi discuta şi cu
domnul Tăriceanu, voi discuta şi cu
domnul Ponta. Avem nevoie de alianţă,
avem nevoie de discuţii. Vom discuta
cu liderii celor două partide, unul dintre
partide partenerul nostru de guvernare,
şi alături de noi vrem să mai vină şi alte
partide, chiar dacă nu sunt partide par-
lamentare, mă refer la PNţCD, la Par-
tidul Ecologiştilor din România. Vrem
să reluăm discuţiile cu sindicatele pen-
tru că suntem un partid de stânga şi tre-
buie să cooperăm cu sindicatele,
organizaţiile neguvernamentale, vrem
să facem un bloc de susţinere mult mai
amplu pentru alegerile prezidenţiale”, a
răspuns preşedintele PSD. 

ZECI de arme ilegale,
confiscate în prima
parte a anului de
Poliţie
Poliţiştii au confiscat, în prima jumătate
a acestui an, 33 de arme, în urma
constatării a 19 infracţiuni de uz de armă
fără drept. În cadrul controalelor ce vizau
persoanele juridice, 151 de nereguli
privind regimul armelor şi muniţiilor au
fost înregistrate, iar 369 de arme au fost
casate. În prima jumătate a anului,
poliţiştii specializaţi în arme, explozivi şi
substanţe periculoase şi de la ordine
publică au desfăşurat controale la per-
soanele juridice care desfăşoară activităţi
privind regimul armelor şi muniţiilor. „În
urma verificărilor, au fost constatate 151
de nereguli (9 privind legalitatea deţinerii
de arme şi muniţii, 47 privind modul de
ţinere a evidenţei, 58 privind starea
tehnică a armelor, 6 privind modul de
asigurare a securităţii armelor şi
muniţiilor, 31 cu privire la personalul
dotat cu arme şi muniţii). În 136 de
cazuri, au fost remediate neregulile. Ast-
fel, poliţiştii au constatat 19 infracţiuni
de nerespectarea regimului armelor şi
muniţiilor (art. 342 din Codul Penal) şi
uz de armă fără drept (art. 343 din Codul
Penal), de comiterea cărora sunt bănuite
21 de persoane, fiind ridicate 33 de arme
în vederea confiscării”, informează Poliţia
Română.

MIhAI fIfoR  PSD, DUPă ANUNţUL PREzIDENţIAbILULUI USR-PLUS: 
S-ar putea să constatăm că Barna nu este decât 
un vechi jucător de contracte pe bani publici

Preşedintele Klaus Io-
hannis trebuie să îşi asume de-
cizia Curţii Constituţionale
legată de amnisitie şi graţiere,
spune premierul Viorica
Dăncilă. „Aşteptăm motivarea
Curţii Constituţionale pentru a
lua o decizie, în forul statutar al
partidului”, a afirmat prim-min-
istrul.

Prezentă la Ploieşti,
Viorica Dăncilă a fost întrebată
dacă graţierea şi aministia vor
mai fi subiecte discutate până la
alegerile prezidenţiale.

„Aici o să fac o
remarcă. Acest subiect a fost
adus în opinia publică, s-a făcut
şi un referendum, cred că dom-
nul preşedinte Klaus Iohannis
trebuie să-şi asume decizia

Curţii Constituţionale. N-am
spus cum, eu cred că dânsul tre-
buie să fie primul care să vină şi
să dea o explicaţie legată de acest
parcurs şi de faptul că Curtea
Constituţională a precizat acest
lucru. Aşteptăm motivarea
Curţii Constituţionale pentru a
lua o decizie iar decizia, ca de
fiecare dată, o vom lua în forul
statutar al partidului”, a afirmat
Dăncilă.

CCR a respins, joi,
iniţiativele legislative ale PNL-
USR şi PSD-ALDE de revizuire
a Constituţiei. Magistraţii au
decis acest lucru deoarece in-
terzicerea amnistiei şi graţierii
faptelor de corupţie, prevederi
în iniţiativele legislative depuse,
depăşeşte limitele de revizuire a

Constituţiei.
Curtea a mai transmis

că doar Preşedintele României şi
Parlamentul sunt instituţiile
care pot aprecia oportunitatea
măsurilor de amnistie şi graţiere

colectivă ori graţiere individuală
şi "nu poate fi impusă o
interdicţie generală şi valabilă ad
aethernam de acordare a aces-
tora în privinţa anumitor
infracţiuni".

Dăncilă, despre graţiere şi amnistie: Iohannis trebuie să-şi asume
decizia Curţii Constituţionale

Cataramă: Cu Cioloş comunist 
şi Barna neomarxist avem tabloul
pericolului perfect pentru România
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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%

Capacitate 160 locuri ,  preluăm evenimente 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul sau contactaţi secretariatul
fundaţiei noastre - str. ŞTEFAN CEL MARE. nr. 12, cod postal 440114 mun.
SATU MARE, jud. SATU MARE / L-V 08:00-16:30 l 0261.713.350

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Acreditată 
de 

Ministerul Educaţei
Naţionale 

Satu MaRe

CALIFICAREA: ASISTENT 
MEDICAL gENERALIST

FORMA DE
îNvăţăMâNT:ZI

DURATă: 3 ANI

FILIERA : TEhNOLOgICă
DOMENIUL: SăNăTATE ŞI
ASISTENţă PEDAgOgICă

ASISTENT MEDICAL DE 
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 
ŞI RECUPERARE

Complexul Rezidential De Case Simfonia
Case de lux într-o locație

de vis  de la  doar  89 000 € .

Beneficiaza acum de toate
avantajele orasului, dar într-o locatie linistita.

Casele COMPLEXULUI
REZIDENTIAL SIMFONIA va aduc
un mix optim de avantaje, astfel ca bene-
ficiati de un spatiu util inteligent compar-
timentat, materiale de constructie si
finisaje de calitate superioara la cel mai
bun pret,încălzire prin pardoseală ,la am-
bele nivele,izolație cu vată
bazaltică,tâmplărie PVC
REHAU.Complexul va avea un numar
de 32 de case P + 1 cu suprafata de 200
mp construiti din care garajul va avea 23
mp iar terenul este de 400 mp din care
amprenta la sol a casei este de 100 mp.
Fiecare casă are 3 dormitoare ,3 băi ,2 dre-
singuri,un living spatios si o bucătărie ge-
neroasă și cadou din partea
dezvoltatorului imobiliar o centrală ter-

mică performantă în fiecare casă!La cer-
erea clientului interiorul se poate modi-
fica dupa bunul plac. ! Investitorul ofera
posibilitatea clientilor de ai ajuta la finis-
area casei dupa predare contra cost. Ex-
terior : complet finisat, culoare, izolatie
de vata minerala de 10 cm., balustrada
balconului va fi din sticla, usa la garaj, ter-
mopane, constructia din caramida, tigla
Bramac din beton, burlane. Casele vor fi
bransate la toate utilitatile ( apa, gaz,
curent, canalizare inclusiv fibra optica ).
Curtea va fi îngrădită!

Complexul va fi privat, acce-
sul se va face prin intermediul interfonu-
lui,telefonului sau a portii cu
telecomanda. Locuitorii vor beneficia de
o piscina de 10m X 5m. Drumul de acces
va avea o latime de 9m. Casele vor fi pozi-
tionate la o distanta intre 5 si 7 m de
drum, cu doua locuri de parcare in fata. 
Tel : 0742 013 133   Sorin 

0751 507 342   Sebi 
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8 Construcţii  civile
8 Case la cheie
8 Construcţii  şi  import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu 
Satu Mare, 

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:
0757 948627
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Înființată anul trecut,
Olimpia  MCMXXI
(1921) Satu Mare a reușit

în primul sezon să câștige liga
a 5-a și automat să promoveze
în eșalonul patru și să
cucerească și faza județeană a
Cupei României.

așa cum au promis la
înființare, conducătorii clubului
au ales calea transparenței pen-
tru a prezenta cheltuielile și
încasările iar sâmbătă a avut loc
și prima adunare generală a
acționarilor.

Redăm comunicatul
postat pe pagina oficială a
clubului după adunarea de
sâmbătă:

”Sâmbătă 20 iulie 2019
a fost prezentat raportul finan-
ciar pe sezonul 2018-2019.
Bugetul de cheltuieli al clubului
pe acest sezon a fost următorul:
- Fond premiere jucători plus

antrenor - 58.050 lei
- echipament joc plus mingi -
9.989,8 lei
- Cantonament iarnă - 7.800 lei
- Cheltuieli organizare meciuri -
5.295,13 lei
- Baremuri arbitri - 5.400 lei
- Chirii teren antrenament -
4.200 lei
- Cheltuieli transport (cantona-
ment, amicale) - 3450 lei
- materiale promoționale -
2.903,6 lei
- Cheltuieli înființare asociații
plus SRL. - 2.500 lei 
- Taxe aJF - 1.990 lei
- Înscriere Cashback World plus
achiziționare carduri - 1.338,75
lei
- Înregistrare marcă oSim -
1.000 lei
- Donație aSu poli Timișoara -
650 lei
- Taxă ”expo Fabricat în Satu
mare” - 660 lei
- Cheltuieli antrenamente por-

tari - 589,94 lei
- Taxe poștale - 253,45 lei
ToTaL 107.570,67 Lei

Toate aceste cheltuieli au fost
acoperite din următoarele veni-
turi :
- Încasări din declarații 230 de-
puse pe anul 2017 - 26.153,76
lei
- Încasări din declarații 230 de-
puse pe anul 2018 - 21.000 lei
- profit vânzări Ziua orașului
2018 - 1.500 lei
- profit vânzări materiale
promoționale -5.000 lei
- Donații făcute la meciuri -
13.800 lei
- Cotizații - 7.720,34 lei
- DJST Satu mare - 9.000 lei
- ovilex - 6.000 lei
- Clima Zone - 2.650 lei
- Bovagro - 1.200 lei
- Împrumut asociați - 17.150 lei
ToTaL 112.674 Lei

precizăm că acestea nu

au fost in totalitate deodată în
contul clubului, ele intrând
treptat în timp.
Vă lăsăm să analizați. 

prima concluzie pe care
o putem trage este că principiul
pe care am pornit: câte puțin de
la mulți, s-a dovedit eficient.
mai există surse de finanțare ne-
exploatate la maxim sau pe care
încă nu vi le-am prezentat dar

vor fi demarate în curând. Vă
asigurăm că cheltuielile au fost
făcute cu atenție și că niciun leu
nu a fost cheltuit fără a fi bine
chibzuit.

mulțumim pentru un
sezon minunat jucătorilor,
antrenorului, sponsorilor, tu-
turor celor implicați și tuturor
suporterilor”, au transmis ofi-
cialii galben-albaștrilor!

LiGa a 4-a

Prima adunare generală a Olimpiei voluntarilor
8 Trupa lui nelu Donca a cheltuit puțin peste 100000 lei pentru sezonul 2018-2019

TRanSFeR

Claudiu Bumba va fi coleg cu Cornel Ene la Kisvarda
8 mutarea a fost intermediată de impresarul attila Karda

Vasile miriuță, insta-
lat în această vară pe banca un-
gurilor de la Kisvarda, și-a
adus favoritul la noua sa
echipă, Claudiu Bumba sem-
nând  vineri contractul cu
formația din prima ligă
maghiară. 

mijlocașul de 25 de

ani , crescut de paul mihai la
atletic 94 Satu mare era liber
de contract și a semnat o
înțelegere pentru două se-
zoane, cu opțiune de prelun-
gire pe încă un an. Tranzacția
a fost intermediată de fostul
președinte al olimpiei, acum
impresar pe zona ungariei, at-

tila Karda. 
La Kisvarda, Claudiu

Bumba va fi coleg cu Gicu
Grozav, 28 de ani, mijlocașul
echipei naționale și cu
sătmăreanul Cornel ene.

Bumba a jucat de-a
lungul carierei pentru FC Baia
mare, unde a fost introdus la

echipa mare la doar 15 ani pe
când maramureșenii erau
antrenați de Florin Fabian.
apoi a ajuns la  FCm Târgu
mureș, Hapoel Tel aviv, Di-
namo, Concordia Chiajna și
adanaspor. a trecut o
perioadă şi pe la echipa de
tineret a celor de la aS Roma.

olimpia suporterilor și
unirea Tășnad vor deschide pe
31 iulie, oficial, sezonul 2019-
2020 pentru fotbalul
sătmărean.

Cele două echipe de
liga a 4-a au fost programate de
FRF în primul tur al Cupei
României, faza națională.

Retrogradată din liga a
3-a, unirea Tășnad se va deplasa
la Sânmartin acolo unde va în-
tâlni campioana și câștigătoarea
fazei județene din Bihor a
Cupei României, CSC .

De partea cealaltă,
olimpia suporterilor, cam-
pioana ligii a 5-a și câștigătoarea
fazei județene a Cupei
României va întîlni la Satu
mare pe SCm Zalău, formație
ce a preluat locul celor de la
unirea mirșid .

unirea mirșid a reușit
eventul în Sălaj dar apoi s-a
”mutat ” la Zalău unde a fost
preluată de nou înființata
echipă a primăriei.

”Vom juca probabil
sâmbătă un amical și apoi vom
merge la Sânmartin. e clar că nu

pornim favoriți în duelul cu bi-
horenii mai ales că majoritatea
jucătorilor au plecat de la
echipă iar noi căutăm soluții cu
băieți din zonă. ne strângem
încet pentru liga a 4-a și sperăm
ca va fi totul ok!” ne-a spus
antrenorul unirii, marius
Bălău.

era de așteptat ca cele
două echipe din Sătmar să joace
împreună în primul tur doar că
federalii au gândit diferit de la
județ la județ... pentru echipele
din Bistrița, alba sau Sibiu s-a
putut , pentru Satu mare, nu...

Cele 38 de partide vor
avea loc miercuri, 31 iulie, în-
cepând cu ora 17:30 și se vor
disputa într-o singură manșă.

În caz de egalitate după
90 de minute, se vor disputa
prelungiri și, dacă egalitatea va
persista, se va trece la executarea
loviturilor de departajare.

Vor evolua în această
fază a competiției cele 42 de
echipe câștigătoare ale fazelor
județene ale Cupei și 34 de
echipe care au jucat în prece-
denta ediție a Ligii 3.

Iată programul complet din turul
1:
aFC Viitorul albeşti (BT) –
aSmS aCS Sănătatea Darabani
(BT)
CSo Viitorul Liteni (SV) – aCS
Şomuz Fălticeni (SV)
aS unirea mirceşti (iS) – CSm
paşcani (iS)
aS Bradu Borca (nT) – aCSm
Ceahlăul piatra neamţ (nT)
CSm FC Vaslui (VS) – aS Viitorul
Curiţa (BC)
aS avântul Zărneşti (BZ) – aCS
mausoleul mărăşeşti (Vn)
CS Gheorgheni (HR) – aFC
odorheiu Secuiesc (HR)
aCS FC păpăuţi (CV) – aCS KSe
Târgu Secuiesc (CV)
CS Viitorul ianca (BR) – aCS
Sportul Chiscani (BR)
aCS universitatea Dunărea de Jos
Galaţi (GL) – CS Sporting Lieşti
(GL)
CSm Râmnicu Sărat (BZ) – CS
Făurei (BR)
aCS pescăruşul Sarichioi Junior
(TL) – CS medgidia (CT)
CS Victoria Cumpăna (CT) –
CSa axiopolis Sport Cernavodă
(CT)

Bărăganul Ciulniţa (iL) – aS FC
agricola Borcea (CL)
aCS mostiştea ulmu (CL) –
aCSm olteniţa (CL)
CSa Steaua Bucureşti (B) – CS
mihai Bravu (GR)
aS Vulturii pasărea (iF) – aCS Vi-
itorul Domneşti (iF)
CS Blejoi (pH) – CSm Flacăra
moreni (DB)
aS FC precizia Săcele (BV) – aFC
Hărman (BV)
aCS ajax Botoroaga (TR) – CS
Sporting Roşiori 2008 (TR)
aS Recolta Gura Şuţii (DB) – CS
Real Bradu (aG)
CS minerul Costeşti (VL) – aCS
unirea Bascov (aG)
CSm Slatina (oT) – aCS Vediţa
Coloneşti m.S. (oT)
CS Cârcea (DJ) – CS Strehaia
(mH)
aS unirea Cruşeţ (GJ) – CS inter
petrila (HD)
LpS Cetate Deva (HD) – CS
Hunedoara (HD)
aFC Voinţa Lupac (CS) – CSm
Lugoj (Tm)
CS millenium Giarmata (Tm) –
CSC Ghiroda şi Giarmata Vii
(Tm)

CS avântul periam (Tm) – aCS
progresul pecica (aR)
CS măgura Cisnădie (SB) – aCS
FC avrig (SB)
Voinţa Stremţ (aB) – aFC unirea
1924 (aB)
CS ocna mureş (aB) – aCS in-
dustria Galda (aB)
CSC Sânmartin (BH) – AFC
Unirea Tăşnad (SM)
SC Olimpia MCMXXI Satu
Mare (SM) – SCM Zalău (SJ)
CS Floreşti (CJ) – CS iernut (mS)
CS unirea ungheni 2018 (mS) –
aCS mSe Târgu mureş (mS)
aCS Dumitra (Bn) – aCS unu
Fotbal Club Gloria (Bn)
progresul Şomcuţa mare (mm) –
FC unirea Dej (CJ)

Cupa României
Unirea Tășnad și Olimpia suporterilor și-au aflat adversarele din primul tur
8 Galben–albaștrii joacă acasă, iar tășnădenii cu campioana Bihorului
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CFR Cluj și-a aflat adver-
sarii posibili din turul 3
preliminar al UEFA

Champions League, acolo unde
poate ajunge dacă va trece de
Maccabi Tel Aviv. Campioana
României nu este cap de serie și
poate întâlni marele Ajax, dar și
un adversar mai comod,
APOEL.

Tragerea la sorți a meci-
urilor din turul 3 preliminar al
UEFA Champions League va
avea loc luni ( n.r. azi), de la ora
13:00.
Posibilele adversare ale CFR-ului,
în turul 3 preliminar al UCL:
Ajax
Celtic v Nomme Kalju
Copenhaga v The New Saints
GNK Dinamo v Saburtalo
BATE Borisov v Rosenborg
APOEL v Sutjeska
Posibilii adversari ai CFR-ului,
dacă va fi eliminată în turul 2 pre-
liminar al UEFA Champions
League

Dacă echipa lui Dan Pe-
trescu va fi eliminată după dubla
cu Maccabi, transmisă în direct
de Digi Sport, va ajunge în turul
3 preliminar al Europa League.
Acolo, va avea parte de una dintre
următoarele echipe.
Posibilele adversare ale CFR-ului,

în turul 3 preliminar al UEL:
SP Tre Penne / Suduva
Piast Gliwice / Riga FC
Ararat-Armenia / Lincoln Red
Imps
Valur Reykjavík / Ludogorets
HB Tórshavn (FRO) / Linfield
CFR Cluj - Maccabi Tel Aviv va
fi la Digi Sport

Următorul meci pen-
tru ardeleni va fi în turul doi
preliminar din Champions

League. CFR Cluj îşi continuă
campania în direct la Digi
Sport. Ambele partide ale cam-
pioanei României contra lui
Maccabi Tel Aviv vor fi în direct
la Digi Sport 1 şi pe
digisport.ro.

Turul va avea loc în
Gruia miercuri, 24 iulie, de la
ora 21:00, iar returul se va dis-
puta la Netanya marţi, 30 iulie,
de la ora 20:00.

LIGA CAMPIONILOR

CFR și-a aflat posibilele adversare
din turul 3 preliminar  

Programul etapei
a 3-a din Liga 1
Liga Profesionista de Fotbal a
anuntat programul meciurilor
din etapa a 3-a din Liga 1, runda
care programeaza duelul CFR
Cluj - Dinamo.

Vineri, 26 iulie
Ora 18.00 Politehnica Iaşi -
Academica Clinceni
Ora 21.00 FC Voluntari - Astra
Giurgiu

Sâmbătă, 27 iulie
Ora 18.00 Gaz Metan Mediaş -
Sepsi Sf Gheorghe
Ora 21.00 CFR Cluj - Dinamo
Bucureşti

Duminică, 28 iulie
Ora 18.00 Universitatea
Craiova - Chindia Târgovişte
Ora 21.00 FC Viitorul - FC
Hermannstadt

Luni, 29 iulie
Ora 20.00 FCSB - FC Botoşani
Toate meciurile se văd pe
Telekom sport, Digisport și
Look Sport.

LIGA 1

Continuă ghinioanele pentru Florin Gardoș
8 Fundașul sătmărean  nu va mai putea evolua în acest an pentru U Craiova

Sătmăreanul Florin
Gardoș (30 de ani) a suferit o
nouă accidentare groaznică.
Fundașul central al Craiovei s-a
lovit în meciul câștigat cu Sabail,
scor 3-2, și nu va mai juca în
2019.

Seria ghinioanelor
continuă pentru Florin Gardoș.
Reprimit în lotul Craiovei după
un împrumut la Iași, fundașul
central trecut pe la Southamp-
ton părea să aibă șanse impor-
tante de a juca. Primul joc al
sezonului va fi însă și ultimul din

2019. Intrat pe teren  în returul
cu Sabail, din turul I preliminar
al Europa League, Gardoș s-a ac-
cidentat la primul contact cu un
adversar. A părăsit terenul spri-
jinit de echipa medicală, iar
rezultatul testelor este unul
crunt.

Conform Fanatik,
Gardoș a suferit o ruptură de lig-
amente și va reveni pe teren abia
în 2020.

Craiova  a întâlnit
aseară  Dinamo, pe Arena
Națională, de la ora 21:00.  

CFR Cluj face scor cu
Academica Clinceni 

Campioana CFR Cluj s-
a descatusat in meciul cu Academ-
ica Clinceni din etapa a 2-a de Liga
1, partida pe care formatia din
Gruia a castigat-o in deplasare, cu
4-1 (3-0).

CFR Cluj si-a facut
meciul usor inca din start, reusind
sa marcheze de doua ori in primul
sfert de ora.

Cestor, jucator aflat  la
debutul pentru CFR Cluj, a de-
schis scorul in minutul 11 din cen-
trarea lui Paun.

Costache a facut 2-0 la
capatul unei centrari de la coltul

terenului, pentru ca la ultima faza
a primei reprize Itu sa-si treaca in
cont primul sau gol in Liga 1 de
asemenea dupa un corner.

In partea secunda Luis
Aurelio a inscris golul patru al
oaspetilor dupa un alt corner, pen-
tru ca la ultima faza a meciului
gazdele sa reuseasca golul de
onoare prin fundasul Dobrescu.

FC Botoșani revine
de la 0-1 și trece clar
de  FC Voluntari

Victorie fara dubii pen-
tru FC Botosani, sambata, pe teren
propriu, in confruntarea cu FC

Voluntari, scor 4-1, in etapa a 2-a
din Liga 1. Un meci inceput sub
nota de dominare a oaspetilor care
au si deschis scorul prin Laidouni
dintr-o lovitura de la 11 metri
transformata in minutul 12. Doar
opt minute s-au bucurat ilfovenii
de avantaj, Botosani egaland prin
fundasul Miron dupa o faza fixa de
la coltul terenului. In minutul 27
cei de la Botosani preluau conduc-
erea in urma unui autogol semnat
de Balaur. Alte doua goluri au mar-
cat moldovenii in partea secunda.
Mai intai prin Ashkovski in minu-
tul 62 dupa o faza de contraatac,
pentru ca in minutul 90 Papa sa
inchida tabela cu o executie spec-
taculoasa din afara careului.
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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
36.000 euro sau schimb cu
apartament. 0741-782254. 

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

SOCIETATI

l R.A. Aeroportul Satu Mare, cu sediul in localitatea Satu Mare, sos. Satu Mare- Zalau, km 9,5,
telefon 0261- 768640, fax: 0261-768776, e-mail: office@aeroportulsatumare.ro, organizeaza in data
de 30 iulie 2019, ora 1000, licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unei suprafete de 1 mp
pentru “Desfasurarea activitatii de comisionar vamal ” pe fluxul “Sosiri” zona publica a Aerogarii.
Licitatia va avea loc la sediul R.A. Aeroportul Satu Mare. Data limita de depunere a documentelor
de eligibilitate de catre licitanti: 30 iulie 2019, ora 900, la sediu R.A. Aeroportul Satu Mare, localitatea
Satu Mare, sos. Satu Mare- Zalau, km 9,5, secretariatul regiei.Data si locul verificarii eligibilitatii ofer-
tantilor: 30 iulie 2019, ora 1000, la sediul regiei in sala de sedinte a caldirii administrative.Data si
locul licitatiei: 30 iulie 2019, ora 1030, la sediul regiei in sala de sedinte a caldirii administrative.In-
scrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A. Aeroportul  Satu Mare, intre orele 9-14.Documentatia pen-
tru licitatie, poate fi achizitionata de la sediul R.A. Aeroportul Satu Mare.Pretul acesteia este de 50
lei fara TVA.

ANUNTURI DE MEDIU

l SC Piyu Company SRL prin Jiga Sergiu Vasile, in calitate de titular anunta publicul interesat
asupra initierii procesului de elaborare si realizarea primei versiuni a planului "Plan Urbanistic Zonal
construirea unui depozit de cereale in localitatea Homoroade, judetul Satu Mare", in extravilanul co-
munei Homoroade, judetul Satu Mare precum si a declansarii etapei de incadrare, conform HG
1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi consultata la
punctul de lucru al proiectantului din Satu Mare, str.Corneliu Coposu, nr.2/58B in zilele de luni-
vineri, intre orele 8-16 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel
Batran, nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14, din data de 22.07.2019.
Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana la data de 10.08.2019, la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax
0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro
l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare anunta publicul interesat ca Planul de Urbanism
Zonal-PUZ Zona de locuit-locuinte individuale in extravilanul comunei Paulesti, pe parcela cu
nr.cadastral 103394 titulari Suta Al.Valer, Suta Valer si Suta Maria nu necesita evaluare de mediu, ur-
mand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului
interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail
office@apmsm.anpm.ro, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, in termen de 10 zile cal-
endaristice de la aparitia anuntului. Decizia motivata poate fi consultata pe site-ul APM Satu Mare:
http://apmsm.anpm.ro

PIERDERI

l S-au pierdut documentele emise de ONRC pentru Danut Maria Agricultor PFA. Se declara
nule

INFORMARI

l Aceasta informare este efectuata Primăria com.Viile Satu Mare,Viile Satu Mare  str.Republicii
nr.1 jud.SATU MARE,ce intenţionează sa solicite de la Administraţia Bazinala de Apa Someş Tisa
Cluj, SGA Satu Mare „ AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR” pentru  ”Reţea de canalizare in-
clusiv racorduri de canalizare in loc.Tataresti com.Viile Satu Mare , jud.Satu Mare.”  propus a fi realizat
in   intravilanul si extravilanul  com.Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare.Ca urmare a acestei investiţii
se vor realiza racorduri la sistemul centralizat de canalizare a com.Viile Satu Mare.Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa obtina informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
amplasament  pot contacta solicitantul de aviz la adresa  mai sus menţionata.
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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, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 9.143 lei
Sere de legume si sectie de procesare tomate, situata
in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu
Mare, proprietatea SC UTIL COMPANY SRL.
Avand teren cu suprafata de 21.113 mp si construc-
tii, instalatii si echipamente. Suprafata desfasurata
a cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile aferente,
la prețul de 2.183.688 lei.
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. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea loc
in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului din
Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, la ora 13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în
loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.
Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –
3.400 mp la pretul de vanzare de 61.560 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare
, str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la
3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI
SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 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 profesion-
ale 
de bucatarie, vesela, tacamuri de restaurant. lista
completa 
a bunurilor se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro
la 
sectiunea Licitatii si vanzari 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 3 5 2 . 0 0
lei  

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

SC GREEN CARGO TRANS SRL
autotractor man   
21,441.6 lei
semiremorcă schmitz 
10,292.0 lei
semiremorcă kogel sn24 12,865 lei
semiremorcă krone sdp 27 15,866.8 lei
mercedes benz actros 1846 87,910.6 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 marfuri, materiale de constructii 249.164

lei.
-autoutilitara MERCEDES-BENZ, atego  1523 –
43.426 lei.
-remorca Hilse Hildesheim – 5.211 lei
-masina prelucrat lemne de foc – 55.975 lei.
Bunuri mobile, birotică, cititor cod bare, TV, etc.

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

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

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

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului
judiciar din  str. N. Balcescu, nr.10, Satu Mare, in
fiecare vineri, SC CAMYRAL IMPEX SRL
08:30, SC TACOMARA SRL 09:00, S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL ora
10:00, SC C&V LOREMAR SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC UTIL
COMPANY SRL 11:30; SC AG DUPLEX SRL
12:00, SC 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 documentelor necesare
participării la licitatie si dovada depunerii
cauțiunii, se va face cel târziu până în ziua di-
naintea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL
in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor mobile si
imobile se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la
sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de administrator judiciar, scoate la vanzare
prin licitatie bunurile SC CLARA PRODCOM
SRL ce consta in, fabrica de procesare mezeluri
cu utilajele aferente la suma de 1.397.949 lei, loc.
Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul Satu
Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar, str. N. Balcescu, nr.10, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de li-
chidator judiciar al debitoarei NORD STERN
BEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit prin
Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de
11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate
la vânzare prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie agrozootehnică - in-
dustrial - comercială situată în loc. Livada , Livada
Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in construcții
15.946 mp, platforma betonată 25.000 mp, teren
intravilan 73.211 mp, la prețul de 3.156.835 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 aces-
tuia  din str. Nicolae Balcescu, nr.10,  Satu Mare,
sau la nr. de telefon 0749212108, sau email of-
fice@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. 
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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,  în-
registrată în registrul formelor de organizare sub nu-
mărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail

office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402
200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cri-
stian, în calitate de lichidator/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  , echi-
pamente 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 Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)
bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane,
Pret 57.000 euro .

SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL: vânzarea în bloc: bunul imobil
reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp + construcție
aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, 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; 
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berbeC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii sunt la un pas de o mare
realizare pe plan profesional. Vor
renunța la micile plăceri de
moment și nu se vor abate nicio
clipă de la scopul lor, pentru care au
depus atât de mult efort.

taur (21 aprilie – 21 mai)
Taurii sunt nevoiți să scoată bani din
buzunar pentru chetuieli neprevăzute.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)
Spontanietatea Gemenilor lasă
persoanele din jur fără cuvinte. Iar
uneia, care pare a vrea mai mult
decât o relație de prietenie, îi dă
sentimentul că acum e momentul
pentru a face primul pas.

raC (22 iunie – 22 iulie)
Va fi o zi plină de optimism, în care
racii primesc veşti bune legate de
carieră, de afaceri sau de un loc de
muncă nou.

leu (23 iulie – 22 august)
O mare problemă pentru Lei astăzi
va fi starea lor de sănătate, care n-o
să fie prea bună.

FeCioara
(23 august – 21 septembrie)
Va fi o zi obositoare la locul de
muncă şi asta nu poate fi evitat. E
posibil ca unul dintre colegi să îţi ia
locul, iar tu să pleci într-o călătorie
de afaceri plictisitoare, sau să
termini de urgenţă un proiect.

balanta
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă trebuie să fie
atenţi, astăzi, la starea de sănătate.
Există riscul să vă îmbolnăviţi sau să
vă loviţi dacă nu sunteţi atenţi.

SCorpion
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii îşi vor dedica întreaga zi
asupra locului de muncă. Şansa
unei promovări şi a unei măriri de
salariu vă va ajuta să vă motivaţi
pentru ca proiectul la care lucraţi
astăzi să fie unul cu un succes
răsunător.

SaGetator
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii vor avea, astăzi, o zi
nemaipomenită. Încă de la primele
ore ale dimineţii veţi realiza că
astrele vă sunt favorabile.

CapriCorn
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii sunt dezamăgiți de
unele persoane aproapiate. Un
coleg sau un prieten ar putea face
un gest neplăcut, care să aibă
consecințe pe termen lung.

VarSator 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii primesc un telefon
neașteptat din partea unei persoane
alături de care au trăit momente
intense în trecut.

peSti (19 februarie – 20 martie)
Peștii vor petrece ziua făcând
planuri pentru viitor. Urmează
o nouă etapă în viață iar acum
e momentul potrivit pentru a
pune lucrurile pe un făgaș
bun.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc Cautand
Extraordinarul cu Jeni S2 ep
3
07:30 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Incursiune in coti-
dian
13:00 – Printre Randuri (r)
14:00 – Glasul Bisericii
15:00 – Teleshopping
16:00 – La vasrta noastra
(r)
16:30 – Box office
17:00 -  Avocat

18:00 – Ora adevarului
19:30 – Printre randuri (r)
20:40 – Saptamana spor-
tiva
21:45 – Sport
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Muzică de petre-
cere
03:00 – Glasul bisericii (r)
04:00 – Viata la tara (r)
05:00 – Printre Randuri (r)
06:00 – Avocat TV (relu-
are)

Recomandare

21: 30 - Condamnat la răzbunare

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

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30 Las fierbinti 21:30 Con-
damnat la răzbunare 00:00  Doc-
tor 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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“Necaz mare” pentru
băieții și fetele de oraș, pentru
tinerii teribiliști și pentru “dro-
gangii”! Poliția rutieră sătmă-
reană s-a dotat cu un aparat
“drug test” care depistează până
la 9 tipuri de droguri! S-a ter-
minat cu cei care beau doar apă
plată în cluburi și restaurante,
aglomerează băile pentru o
“liniuță, o țigară sau o pastilă”
și dansează de parcă ar fi băgați
în priză sau pe baterii Duracell,
iar apoi șmecherii, pentru că nu
au băut nimic, se urcă la volan

și își duc iubitele la plimbare
sau acasă uitându-se de sus la
cei care au servit un pahar de li-
coare bahică și care merg cu ta-
xiul! Sigur că nu asta ar fi marea
problemă, ci faptul că aflându-
se sub influența substanțelor
halucinogene ar putea produce
accidente sau evenimente ex-
trem de periculoase! Un mare
like (că tot suntem în era face-
book-ului) pentru Poliția săt-
măreană, acum mai rămâne să
îi și prindă pe cei care consumă
droguri!

Poliția rutieră declară război
“drogaților”!

DRAMĂ

Copil de 12 ani, înecat
în Someș
8 A fost găsit doar a doua zi cu ajutorul scafandrilor de la ISU Bihor

odurere cumplită mistuie
familia unor sătmăreni.
fiul lor, un băiat de 12

ani, s-a înecat în Someș, vineri, în
zona Podului Galben (Tehno-
logic). a fost găsit a doua zi cu
ajutorul scafandrilor de la iSu
Bihor. 

Foarte probabil, copilul a
ieșit la scăldat și s-a aventurat mult
prea departe de mal. La un mo-

ment dat, prietenii cu care era nu l-
au mai văzut, astfel că au sunat la
112.

Pompierii sosiți la fața
locului l-au căutat pe copil până la
lăsarea întunericului, dar nu a fost
găsit. 

Sâmbătă, o echipă de scafan-
dri a ISU Bihor a ajuns la Satu
Mare având sarcina de a-l căuta și
a-l găsi pe copilul de numai 12 ani
înecat în râul Someș.  ”Căutările
băiatului dispărut ieri în apele râu-
lui Someș au fost reluate în această
dimineață, începând cu ora 8.
Forțele care execută misiunea au

fost suplimentate cu încă un
echipaj cu barcă pneumatică din
cadrul Detașamentului de Pom-
pieri Carei, dar și cu trei scafandri
din cadrul ISU “Crișana” al
județului Bihor sosiți astăzi în spri-
jinul pompierilor sătmăreni”, a de-
clarat purtătorul de cuvânt al ISU
Satu Mare, Adriana Pop.

Din păcate, inevitabilul s-
a produs. Trupul neînsuflețit al co-
pilului a fost găsit de scafandri și
scos la mal fără viață. Acum se
desfășoară o anchetă pentru a se
stabili cu exactitate circumstanțele
în care copilul și-a pierdut viața. 

florin dura

Un grav accident de
circulație, soldat cu decesul unei
persoane și rănirea gravă a altei
persoane, a avut loc vineri după-
amiază, în jurul orei 14.00, între
localităţile Turulung şi Drăguşeni.

Centrul INFOTRAFIC
din Inspectoratul General al Poliţiei
Române informa că circulaţia
rutieră era întreruptă la acea oră pe
DN 1C, între localităţile Turulung
şi Drăguşeni, judeţul Satu Mare, din
cauza unui accident în care au fost
implicate un autotren şi o
autoutilitară. Impactul s-a soldat cu
două victime, dintre care una
decedată.

”Azi, la ora 14.10,
polițiștii Serviciului Rutier Satu
Mare au fost sesizați despre produc-
erea unui accident rutier între

localitățile Turulung și Drăgușeni.
În urma cercetării la fața

locului, polițiștii au stabilit faptul că
un șofer, de 40 de ani, din localitatea
Tăuții Măgherăuș, aflat la volanul
unei autoutilitare (camion), nu ar fi
păstrat distanță în mers față de o altă
autoutilitară (care efectua lucrări de
întreținere pe marginea părții caros-
abile, tăia iarba) intrând în coliziune
cu aceasta. Cea de a doua
autoutilitară menționată era
condusă de un bărbat, de 39 de ani,
din localitatea Boghiș.

Din păcate, în urma im-
pactului, conducătorul auto de 39
de ani a decedat, iar un alt bărbat, de
45 de ani, care se afla cu acesta în au-
tovehicul a suferit vătămări corpo-
rale ușoare.

Conducătorul auto de 40

de ani a fost testat cu aparatul al-
cooltest rezultatul fiind negativ”, a
declarat purtătorul de cuvânt al IPJ
Satu Mare, Paula Gabor.

”În urma accidentului au
rezultat două victime. Nu s-au
impus manevre de descarcerare, am-
bele victime fiind în afara autove-
hiculelor la sosirea pompierilor. O
persoană a fost preluată de către
echipajul medical SMURD TIM cu
policontuzii, dar conștientă. Cea
de-a doua a  fost găsită cu leziuni in-
compatibile cu viața și a fost de-
clarat decesul”, a precizat și
purtătorul de cuvânt al ISU Satu
Mare, Adriana Pop.

În cauză, polițiștii au în-
tocmit un dosar penal pentru a se
stabili toate împrejurările în care a
avut loc accidentul rutier.

Accident mortal în județ

DRAMĂ. Trupul neînsuflețit al copilului înecat a fost găsit de scafandri și scos la mal
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