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Oficiile poștale vor fi închise pe
perioada 15-17 august 2019

Compania Națională
Poșta Română a informat luni că pe
perioada 15-17 august 2019 toate
unitățile poștale atât din mediul
rural cât și din mediul urban vor fi
închise, astfel că trimiterile poștale
vor dura mai mult timp.

Joi, 15 august, este Sărbă-
toarea Adormirii Maicii Domnului,
fiind declarată zi de sărbătoare le-
gală în care nu se lucrează, conform
Codului Muncii.

De asemenea, prin decizia
directorului general, zilele de 16 și
17 august 2019 sunt declarate zile li-
bere. Recuperarea lor se va face prin
prelungirea corespunzătoare a tim-

pului de lucru până la data de 31 au-
gust 2019, potrivit companiei.

“Ca urmare a programului
anunțat, este posibil ca trimiterile
poștale să înregistreze timpi mai
mari de circulație”, arată un comuni-
cat al companiei de stat.
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ACȚIUNE

Asistații social, scoși sistematic
la muncă

Două zile de sărbă-
toare la Ardud: 
Ziua Cetății și 

Festivalul Folcloric
“Cetatea Codrului”
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Următorul număr GNV va apărea luni, 
19 august 2019!
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 14 august 2019
ziua 226 a anului

Soarele răsare la 6 și 22 minute,
apune la 20 și 44 minute.

1914 - Primul Război Mon-
dial: Începe Bătălia de la
Lorena, o ofensivă franceză
nereușită, destinată să recu-
pereze provincia Mosela de la
Germania.

Dragostea nu este altceva decât
descoperirea noastră în ceilalţi
şi încântarea pe care o trăim re-
cunoscând aceasta. 

(Alexander Smith)

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. prooroc Miheia.
Greco -catolic - Sf. Micheia,
profet ; Sf. Maximilian Kolbe,
martir.
Romano-catolic- Sf. Maxim-
ilian Kolbe, preot, martir.
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Cu sufletele pline  de bu-
curie şi lumină, întâmpină copiii
din Tăşnad şi din jurul acestui fru-
mos oraş Festivalul-concurs de
toacă, devenit tradiţional, devenit
o mândrie a bisericii ortodoxe de
aici şi de pretutindeni. Mă gândesc,
oare câte oraşe, câte judeţe şi câte
ţări ortodoxe mai organizează un
astfel de festival, cu puternică tentă
religioasă, ortodoxă. Şi... iată,
aceasta se datorează faptului că
există în Tăşnad părintele pro-
topop Marian Crainic, care, an de
an, organizează acest concurs de
toacă, cu semnificaţii cu mult mai
profunde decât le ştie omul simplu
despre toacă şi rolul ei de-a lungul
istoriei acestui popor minunat,
primul născut creştin! De aceea îl
preţuim toţi credincioşii bisericii
noastre, tot judeţul pe părintele
protopop Marian Crainic, unul
dintre valoroşii preoţi contempo-
rani şi în acelaşi timp unul dintre
marii oameni de cultură şi de
vibrantă trăire românească din

acest spaţiu ardelenesc. În acest sens
NVTV şi GNV  îi aduc  prinosul
nostru de cinstire şi de preţuire,
împreună cu simţămintele noastre
de neţărmurită dragoste,
mulţumind totodată Părintelui
Ceresc - care toate le orânduieşte
spre bine şi poartă de grijă tuturor
- că l-a învrednicit, ca acum, la
apogeul activităţii generoase de slu-
jire devotată neamului nostru cred-
incios, realizează şi transformă
acest concurs într-un adevărat fes-
tival. De ce? Aici sunt implicaţi
preoţi de la bisericile unde aparţin
copiii, dascălii, părinţii şi o mulţime
de  copii de toate vârstele. E o
plăcere să fii părtaş, ca privitor şi
ascultător în frumoasa catedrală
din Tăşnad, cu un ctitor ce merită
multe, multe mulţumiri! Să vezi
copiii grupaţi pe şcoli, pe localităţi,
cu preoţii lor, cu dascăli şi părinţi,
toţi îmbrăcaţi în frumoase costume
ce ne denumesc naţia, cu emoţii
trecând pe la microfon, după ce şi-
au arătat măiestria în a mânui
ciocănelele la toacă, spunând sau
recitând poezii, majoritatea cu car-
acter religios. Unii interpretează şi
frumoase cântece legate de religia
noastră, dar şi de dragoste faţă de
înaintaşi, faţă de părinţi şi dascăli!

Cu câte emoţii aşteaptă
aceşti copii deciziile juriului şi pre-
miile acordate! Aşteaptă acest
lucru nu numai copiii! Doamne,
câte emoţii se pot citi pe feţele copi-
ilor ajunşi în faţa microfonului şi ce
frumos răsună în catedrală glasurile
cristaline ale copiilor! Astfel de
momente nu se şterg din  memoria
lor şi vor povesti copiilor lor despre
astfel de eveniment, poate unic
într-o viaţă! Amintesc aici îndem-
nul Sf. Apostol Pavel, care zice: “ Să
aveţi luare aminte pentru cei ce se

ostenesc între voi, pentru cei ce vă
cârmuiesc întru Domnul şi bine vă
sfătuiesc, şi pentru munca lor să-i
socotiţi vrednici de prisoselnică
dragoste” (I Tes.5.12-13).

Părintele protopop Mar-
ian Crainic este înzestrat cu  o
minte ageră şi pătrunzătoare, cu or-
izonturi largi, cu sete neostoită de
cunoaştere, stăpân pe o cultură
generală temeinică, cu o putere de
muncă neobişnuită, punându-şi
toţi talanţii cu care a fost dăruit de
Dumnezeu în slujba neamului
românesc şi a credinţei strămoşeşti.
Acest om, cu o voinţă hotărâtă
participă la marile evenimente cul-
turale din judeţ, fiind pasionat de
realizări, calculat în fapte, cu o viz-
iune clară a lucrurilor. Este de ad-
mirat! A ştiut şi ştie să îmbine în
chip pilduitor dragostea de neam
cu cea de Biserică, cărora le-a slujit,
deopotrivă, fără rezerve şi fără înc-
etare, bucurându-se de aprecieri şi
din partea primarilor ce s-au
perindat la Tăşnad, dar şi a con-
ducerii Episcopiei noastre prin
I.P.S. Justinian, P.S. Iustin şi P.S.
Timotei.

Este persoana care,
alături de Vasile Perşe şi Viorel
Paşca - dau culoare şi ţinută demnă
multor emisiuni televizate “Glasul
bisericii” pentru care le mulţumesc
şi mă simt dator! Aceştia n-au în
vocabularul lor negaţia “NU”! Au
uitat că aceasta există şi o
neglijează! De fapt, ziua de 11 au-
gust 2019, ziua celei de a 13-a ediţii
a Festivalului va rămâne în memo-
ria celor 37 de concurenţi din 20 de
parohii prezenţi la concurs. Pro-
topopul Florian Mocan, în cuvinte
lăudabile a arătat semnificaţia fes-
tivalului şi meritul părintelui pro-
topop Marian Crainic. Frumosul

tedeum şi binecuvântarea
transmisă de cei doi episcopi au
fost bine primite. Prin tot ce s-a
făcut acolo, s-a amplificat senti-
mentul de dragoste şi ataşament
pentru Biserica Ortodoxă, care ne
ţine uniţi pentru a ne prezenta fru-
mos în lume. Protopopul Florian
mulţumeşte pentru respectarea
credinţei strămoşeşti, amintind Sf.
Evanghelie de azi, cea cu
“Înmulţirea pâinilor”. Oferă flori
doamnei preotese Maria, vorbind
de familie şi locul ei în societate şi
cu ocazia “Sf. Marii!”

S-au oferit copiilor
diplome, ciocolată, cărţi de
rugăciuni şi un cocuţ. Amintesc
numele copiilor: Cotuţiu Marta,
Paşca Rania Elena, Pop Radu,
Marcu Emanuel Andrei, Vezen-
tan Antonia, Caliman Cezar,
Răcăşan Miruna, Fuzi Octavian,
Sărăcuţ David Ioan, Bonea Denis,
Ţineghe Mara, Crainic Ana, Col-
iman Ciprian Ionuţ, Puşcaş
Mihai, Ciolăcean Darius, Andre-
ica Ioana, Mastan Adelina,
Petrovan Iulia, Dindelegan An-
drei, Marcu Adelina Maria,
Crainic Andrei, Hărdălău
Olimpia Ana, Mocan Armina
Nicolet, Han Luca Nicolae,
Gurzo Sebastian, Man Andrei
Nicolae, Miel Adelin, Borza Bog-
dan, Vezentan Cristian, Chiuhan
Dumitru, Oneţ Mircea Ionuţ,
Fărcaş Alexandra, Uvegheş Ari-
ana, Cornea Alessia, Gurcan
Claudia. Toţi au fost excepţionali
la toacă, poezie şi cântece, dar mie,
în mod excepţional, mi-au plăcut:
Oneţ Mircea Ionuţ din Ianculeşti,
la tulnic şi Fărcaş Alexandra cu o
voce admirabilă! Felicitări părinte
protopop, preoţi din parohii şi
vouă copii!

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 im-
portante subiecte ale zilei. Realiza-
tor: Victor Constantinovici.

VIAŢA LA ŢARĂ 
Legumicultorii din Micula Nouă

În satul Micula Nouă
trăiesc maramureşeni, care se ocupă

şi de legumicultură. Vă invităm să
vizitaţi, prin intermediul emisiunii
VIAŢA LA ŢARĂ, difuzată la
NORD VEST TV, în această
seară de la ora 20.45, o fermă
legumicolă de succes din Micula
Nouă. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

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

Părintele protopop Marian Crainic 
şi Festivalul-concurs “Toaca”, la a 13-a ediţie
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“Duc o viață liniștită în Belgia”

Trăim timpurile secolului
XXI, când oamenii că-
lătoresc, popoarele se

amestecă acum poate mai mult
ca oricând și lumea încearcă sti-
luri noi de viață. Este fenome-
nul globalizării, care din an în
an parcă ia amploare tot mai
mult, iar românii participă
activ la acest proces de redefi-
nire a traiului și așteptărilor de
la viață.

Este și cazul unui fost
coleg de la Nord Vest TV și Ga-
zeta de Nord-Vest, Ciprian
Mare, care de mai bine de un an
locuiește în Belgia, la 35 km de
Bruxelles.

“Duc o viață
liniștită”

Cea mai mare provo-
care, atunci când cineva se
mută într-o altă țară, este cât

de repede sau încet se
obișnuiește cu noua cultură.

“Îmi place aici. E categoric o
țară foarte diferită de Româ-
nia, dar îmi place mult. Nu pot
să spun că nu am avut
dificultăți în a mă adapta la în-
ceput. Începutul a fost, de fapt,
ca orice început – greu. În pri-
mele zile chiar îmi făceam pla-
nuri de a reveni în țară, dar a
trecut o zi, a mai trecut alta și
s-a creat obișnuința. După ce se
creează obișnuința, nimic nu
mai pare greu sau atât de dife-
rit. Duc o viață liniștită acum
aici”, spune Ciprian Mare.

un altfel de job
Ciprian Mare lucrează

momentan ca gestionar la o
companie. Simplu explicat,
încarcă și descarcă lăzi, ceea ce
este mult mai dinamic, chiar
opus raportat la orele întregi
de editare video pe care le pe-
trecea în fața calculatorului pe
când lucra ca și cameraman /
editor video la Nord Vest TV.
“A fost ceva nou pentru mine,

fără îndoială. De la ore petre-
cute pe scaun, la mișcare. Ce
îmi place aici unde lucrez
acum este că simt parcă mai
puțin stresul în general. E ade-
vărat că poate și responsabili-
tatea e un pic mai mică” – a
explicat Ciprian.

Dincolo de toate, ca în
majoritatea cazurilor care au
ales drumul străinătății, Ci-

prian are un dor profund de
casă și de familia lui. Lucruri
mici ca o vorbă bună, mirosu-
rile de pe străzi, atmosfera pur
și simplu sunt aspecte care îi
lipsesc. Acest dor însă este ali-
nat într-o oarecare măsură
prin sentimentul apartenenței
la comunitatea de români de
acolo, din Belgia, țara care l-a
adoptat.

RaReş juCan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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 OFTAL-
MOLOGIE
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 RADI-
OLOG
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

Luni, Marti si Vineri intre
orele 14:30-18:30
Miercuri si Joi intre orele 09:00-
13:30
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bagi Erzsebet
MEDIC SPECIALIST PEDI-
ATRU

Luni, Marti si Vineri intre
orele 09:00-12:00
Miercuri si Joi intre orele 15:00-
18:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Langhaus Eugen
MEDIC SPECIALIST PEDI-
ATRU
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Oşenii chefuiesc cu Horia Brenciu
8Trei zile de distracție şi voie bună de Zilele Oraşului negreşti-Oaş

Orașul Negrești-Oaș a
deschis la începutul
lunii august seria

evenimentelor cultural-
artistice de amploare reunite
sub brandul „Zestrea
Oașului”. Organizatorii au
pregătit o mulțime de eveni-
mente, pentru toate cate-
goriile de vârstă și pentru
toate gusturile: zile de
vacanță creativă pentru
copii, târg de produse
tradiționale, o conferință
internațională privind satul
românesc, o zi a diasporei,
concursuri sportive pentru
toate vârstele, toate cul-
minând cu Zilele Orașului –
ajunse la a XIX-a ediție.

Puntea de
legătură între
negreşteni

Primarul orașului
negrești-Oaș, Aurelia Fe-
dorca, a explicat că se dorește
ca Festivalul Zestrea Oașului
să fie puntea de legătură
puternică între negreștenii de
acasă și cei care se întorc
acasă în această perioadă.

”Am gândit fiecare
eveniment astfel încât fiecare
negreștean – indiferent de

vârstă, credință și preferințe
– să se regăsească, să par-
ticipe și să se implice. După
primele 4 zile ale taberei de
creație putem spune că eveni-
mentul a întrecut orice
așteptări în privința
numărului de participanți,
între 100 și 150 pe zi, la Târ-
gul de produse tradiționale
avem o mare diversitate de
expozanți, iar negreștenii s-au
arătat foarte entuziasmați.

Prima zi, vineri
Ziua de vineri, 16 au-

gust, este dedicată
negreștenilor din diaspora.
Ziua Diasporei va fi marcată
prin conferința ”negrești-Oaș
te așteaptă acasă!”, la care vor
fi invitați negreștenii care
trăiesc în diaspora și se află în
această perioadă în țară, dar și
cei care vor să vină special
pentru acest eveniment.

Punctul culminant al
Festivalului Zestrea Oașului
se va desfășura în zilele de 16-
18 august cu Zilele Orașului
– eveniment ajuns la a XIX-a
ediție.

Evenimentul va
debuta vineri seara, 16 au-
gust, la ora 20.00, cu un con-
cert Daggu Project, urmat de

Party cu DJ, pe scena care va
fi amenajată în zona centrală
a orașului.

Sâmbătă, a doua zi
Sâmbătă, 17 august,

la scena în aer liber, eveni-
mentele vor începe la ora
17.00 cu momente oferite de
artiști locali, urmați de un
recital al Ansamblului Fol-
cloric Măgura –Cernești și de
un regal folcloric al
interpreților Rafila Bărbos,
nicu Pop, Onișor Pop, Radu
Pop și Vasile Pop.

La ora 19.00 este
prevăzută deschiderea
oficială : un moment festiv în
cadrul căruia vor fi premiate
personalitățile orașului
negrești-Oaș, elevii cu rezul-
tate deosebite, vor fi decer-
nate titluri și diplome de către
primarul orașului negrești-
Oaș, Aurelia Fedorca.

Programul la scenă va
continua cu demonstrații de
dans sportiv și de societate ale
Clubului de Dans Regal, ur-
mate de concerte susținute de
trupa Inedit și nicole Cherry.
Seara va fi încheiată de con-
certul extraordinar al iubitu-
lui interpret Horia Brenciu &
HB Orchestra.

Zilele Oraşului se
încheie duminică

Duminică, 18 august,
programul la scenă va începe
la ora 16.00 cu recitaluri ale
unor artiști locali, urmați de
Maria Tripon și Cristian
Enache, Maria Petca
Poptean, Fanfara „Prome-
nada” a Casei de Cultură
Zalău și Ansamblul „Doruri
sătmărene” cu soliștii Bog-
dan Bota, Silvia Șuth, Liliana
Bota, Darius Cîmpean, Ka-
rina Molnar și Adelina
Costina.

La ora 19.30 este
prevăzut momentul festiv al
zilei : premierea cuplurilor
care aniversează nunta de
aur, decernarea de titluri și
diplome pentru cuplurile
longevive. Vârstnicii vor
primi în dar și un recital
oferit de Matilda Pascal
Cojocărița.

Seara va fi încheiată
de recitalurile extraordinare
susținute de Anda Adam și
Dorian Popa, culminând cu
Tequilla party – O călătorie
muzicală și de dans în jurul
lumii! Zilele Orașului se vor
încheia cu un spectaculos foc
de artificii.

PETRECERE. Trei zile de distracție, în week-end, la NegreștiFLORIn  DURA

Listele cu
persoanele juridice
aprobate în cadrul
Programelor Rabla
și Rabla Plus

Ca urmare a aprobării
dosarelor de finanțare în
ședința Comitetului de
Avizare din data de 12 august
2019, Administraţia Fondului
pentru Mediu a publicat liste
noi cu persoanele juridice
acceptate în Programul de
stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional (Programul
Rabla), în Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi,
prin promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere
energetic (Programul Rabla
Plus), dosarul aprobat în
cadrul Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: stații de
reîncărcare pentru vehicule
electrice în municipiile reședințe
de județ (Programul Stații
electrice) și dosarul aprobat în
cadrul Programului vizând
educația și conștientizarea
publicului privind gestionarea
deșeurilor. 

Pentru Programul
Rabla au fost acceptate 288
dosare pentru 581 autovehicule
și  6 contestații pentru 7
autovehicule.

Pentru Programul
Rabla Plus au fost acceptate 43
dosare pentru 93 autovehicule
dintre care 77 pur electrice și 16
electrice hibride.

Persoanele juridice
care au fost acceptate se pot
adresa producătorilor/
dealerilor auto validaţi în
Programele Rabla și Rabla
Plus, listele acestora fiind
disponibile pe site-ul
instituției.

Pentru Programul
privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele
de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic:
stații de reîncărcare pentru
vehicule electrice în municipiile
reședințe de județ a fost aprobat
un dosar de finanțare depus de
către Primăria municipiului
Zalău. 

De asemenea, a fost
aprobat un dosar de finanțare
depus de Ministerul Mediului
în cadrul Programului vizând
educația și conștientizarea
publicului privind gestionarea
deșeurilor.

Listele persoanelor
juridice care au fost acceptate
în cadrul Programelor Rabla și
Rabla Plus, dosarul aprobat în
cadrul Programului Stații
electrice și dosarul aprobat în
cadrul Programului
Conștientizare sunt publicate
pe site-ul AFM,   la secțiunile
aferente programelor anterior
menționate.

Sfânta Maria, Hramul Catedralei din Tășnad
În  14 – 15   august

2019,  cu ocazia  Hramului
Catedralei Sfânta Maria din
Tăşnad,  între orele  19 – 0, se
desfăşoară programul de
priveghere de „Sfânta Marie”
pregătitor pentru marea
sărbătoare.

Slujbele încep
miercuri cu Vecernia, Litia,
Cinstitul Paraclis, Molitva şi
spovedanii, Sfinţirea înnoirilor
de la biserică, Înconjurarea
bisericii și Obişnuitele
dezlegări.

Joi vor fi oficiate

slujbele: 00 -  02 - Liturghia de
noapte, 07,00  -  09    - Taina Sf.
Maslu, 09,30  -  12 -  Liturghia
de Sfânta Marie  și   ora   12 -
Agapa creştină.

Acest moment se vrea
o jertfă a tuturor credincioşilor
pentru  o lume  mai bună,
sănătate, pace, bună întocmire
a văzduhurilor și  ploi  liniștite.
Participarea credincioşilor de
pretutindeni în asemenea clipe,
rugăciunea şi gândurile bune,
ale tuturor, sunt o chemare
către Dumnezeu pentru a fi cu
noi, căci Iisus Hristos a zis:

”Unde vor fi doi sau trei,
adunaţi în numele Meu, voi fi
şi Eu cu ei”, şi unde-i

Dumnezeu,  acolo  lipsă   nu-i.
Aşa să ajute Bunul Dumnezeu
şi Maica Domnului!
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ACȚIUNE

Asistații social, scoși sistematic la muncă
8Supravegheați de polițiștii locali, aceștia au curățat depozitările ilegale de deșeuri din Satu Mare

Lună de lună, asistații
social sunt scoși la muncă
în folosul comunității de

către polițiștii locali sătmăreni.
La baza acestei activități există
un protocol între Poliția Locală
și Direcția de Asistență Socială.
Peste 4 metri cubi de deșeuri
aruncate ilegal au fost adunate
în urma acestor acțiuni. 

Depozite ilegale,
curățate

În conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat şi
în baza Protocolului de colaborare
încheiat cu Direcţia de Asistenţă
Socială (D.A.S.), în cursul lunii
iulie, pe raza municipiului Satu
Mare au fost desfăşurate trei
acţiuni cu beneficiarii de ajutor
social. 

Sub îndrumarea cadrelor
de specialitate din această
instituţie, au fost executate
activităţi în folosul comunităţii ce
constau în curăţarea zonelor unde
au fost depistate depozitări ilegale
de deşeuri, ocazie cu care s-au
strâns patru metri cubi de resturi
menajere. 

La aceste activităţi au
participat în medie 2 persoane
beneficiare de ajutor social.

Locaţiile unde s-a lucrat au fost:
str. Cimitirului, Jiului, Centrul
Electoral etc.

amenzi de peste
330.000 de lei

În luna iulie 2019 s-au
aplicat 1.299 de sancţiuni

contravenţionale, din care 366 au
fost cu avertisment şi 933 cu
amendă în valoare totală de
331.620 lei.

Astfel, la hotărârea
privind stabilirea unor contravenţii
în domeniul edilitar - gospodăresc,
ordinii, curăţeniei şi igienei publice
în municipiul Satu Mare, au fost

aplicate 378 sancţiuni
contraveţionale, din care 119 cu
avertisment şi 268 cu amendă în
valoare totală de 55.000 lei.

La legea privind
sancţionarea faptelor de încălcare
a normelor de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, s-au
aplicat 190 sancţiuni

contravenţionale, din care 11 cu
avertisment şi 179 cu amendă în
valoare totală de 66.200 lei.  La
legea privind circulaţia pe
drumurile publice s-au aplicat 621
de sancţiuni contravenţionale, din
care 185 cu avertisment şi 436 cu
amendă în valoare totală de
162.320 lei. 

Florin Dura

Poliția în acțiune
Peste 150 de

sancțiuni contravenționale
au fost aplicate de polițiștii
sătmăreni la data de 12 au-
gust a.c., ca urmare a
activităților desfășurate pe
raza județului Satu Mare în
vederea prevenirii și combat-
erii accidentelor rutiere și a
faptelor antisociale. Astfel, la
data de 12 august a.c.,
polițiștii rutieri din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
desfășurat mai multe acțiuni
pe raza județului, pentru de-
pistarea conducătorilor auto
care încalcă normele rutiere
și pentru prevenirea acciden-
telor rutiere, ocazie cu care
au aplicat peste 100 de
sancțiuni contravenționale,
în valoare de aproximativ 53
900 de lei. De asemenea, au
aplicat măsura
complementară de sus-
pendare a dreptului de a con-
duce în cazul a 5 conducători
auto și au ridicat 3 certificate
de înmatriculare.

Totodată polițiștii
de ordine publică au aplicat
luni, 12 august a.c., peste 40
de sancțiuni
contravenționale cetățenilor
care au încălcat normele de
conviețuire socială, în valoare
de aproximativ 12 300 de lei.

DECIZIE. Asistații social apți de muncă din Satu Mare muncesc în folosul comunității

Poliţiştii de frontieră
din nordul ţării au fost
nevoiţi să folosească focuri de
armă pentru a opri şi reţine
un contrabandist ucrainean.
Acesta a fost arestat preventiv
pentru o perioadă de 29 de
zile, iar autoutilitara pe care o
conducea, burduşită cu ţigări
de contrabandă, a fost
confiscată.

Poliţiştii din cadrul
Serviciului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră
Maramureş, în urma unei
acțiuni desfăşurate pe linia
combaterii contrabandei cu
țigări, au acționat pentru
reținerea, pe raza localității
de frontieră Sarasău, a unui
autovehicul marca Citroen
despre care se dețineau date
că transportă o cantitate
însemnată de țigări, provenită
din contrabandă. Polițiștii de
frontieră au procedat la inter-
ceptarea autoutilitarei în
cauză, însă șoferul nu a oprit
la semnalele regulamentare,
continuându-și deplasarea în
mare viteză, totodată efec-
tuând mai multe manevre cu
intenția de a acroșa autospe-
cialele Poliției de Frontieră.

Drept urmare, pentru
indisponibilizarea autove-
hiculului în cauză s-a folosit

armamentul din dotare, fiind
executate mai multe focuri de
avertisment în plan vertical și
spre pneurile mașinii, con-
form prevederilor legale, însă
nici de această data
conducătorul auto nu a oprit.
După aproximativ  3 km de
urmărire în trafic, șoferul a
acroșat cu vehiculul un stâlp
de pe marginea carosabilului,
moment în care a oprit, a ieșit
din mașină și a încercat să
fugă. Pe timpul acțiunii de
prindere în flagrant a
șoferului, un autoturism al
poliţiei de frontieră a fost
avariat, fără a rezulta victime.

În urma acțiunii s-a
reușit reținerea
conducătorului auto, acesta
fiind cetățeanul ucrainean Z.
Y., în vârstă de 26 de ani, iar
în autoutilitara abandonată
au fost descoperite mai multe
colete cu țigări de
proveniență ucraineană.

În continuare s-a luat
măsura conducerii maşinii cu
țigări împreună cu cetățeanul
ucrainean la sediul Poliției de
Frontieră în vederea
continuării cercetărilor, iar în
urma inventarierii coletelor
din vehicul s-a constatat că
acestea conțin 11.480 pachete
țigări, în valoare de 154.115

lei. Totodată, s-a mai con-
statat că numărul de înmatric-
ulare nu aparține vehiculului
marca Citroen, ci unui auto-
turism marca Audi.

În cauză, cetățeanul
ucrainean este cercetat sub as-
pectul săvârșirii infracțiunilor
de contrabandă și punerea în
circulație/conducere pe dru-
murile publice a unui vehicul
cu numere false, iar autoutili-
tara marca Citroen în valoare
de 13.000 de lei a fost

reținută în vederea
continuării cercetărilor. În
cauză, cercetările sunt
desfășurate sub directa coor-
donare a procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Sighetu
Marmației, iar în data de
08.08.2019, cetățeanul
ucrainean a fost prezentat în
fața instanței de judecată care
a emis mandat de arestare
preventivă pe o perioadă de
29 de zile.

Focuri de armă și urmărire ca în filme în apropierea județului
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Două zile de sărbătoare la Ardud: Ziua Cetății
și Festivalul Folcloric “Cetatea Codrului”
După Festivalul Me-

dieval, orașul Ardud va
avea prilejul de a se bu-

cura de încă două zile de sărbă-
toare prilejuite de Ziua Cetății
Ardud și de Festivalul Folcloric
“Cetatea Codrului”.

Astfel, Primăria, Consi-
liul Local al orașului Ardud,
Asociația Culturală „Dr. Augus-
tin Mircea” Ardud cu sprijinul
Consiliului Județean Satu Mare
organizează în perioada 15-16
august 2019 două evenimente
deosebite pentru toți locuitorii
orașului Ardud și nu numai. Este
vorba despre Ziua Cetății Ardud
(15 august) și Festivalul folcloric
„Cetatea Codrului”, ediția a VII-
a (16 august) care se vor desfășura
după următorul program:

1. Ziua Cetății Ardud - 15 au-
gust 2019
ORA 16:30 - Parada oficială. De-
filarea majoretelor din Tăuții
Măgherăuș și a fanfarei din
Beltiug
ORA 17:00 - Deschiderea ofi-
cială a Zilei Cetăţii Ardud pe
scena amplasată la Cetate
ORA 17:10 - Premierea cupluri-
lor având 50 de ani de căsnicie
ORA 17:15 - Concurs Ardud -
Oraș înfloritor
ORA 17:20 - Cercul de dans
sportiv al Casei de Cultură “Dr.

Augustin Mircea” Ardud
ORA 17:25 - Moment dans
Zumba
ORA 17:30 - Ansamblul Inedit -
Satu Mare
ORA 18:00 - Demonstraţii lupte
greco - romane ale Clubului
Sportiv CS Cetate Ardud
ORA 18:20 - Valentin și Cătălin
Feher - muzică folk
ORA 18:30 - Hermina și
Ștefania Hotca - Vocea României
ORA 19:00 - Formația FA-
VORIT Satu Mare
ORA 19:30 - DESPERADO,
Ungaria
ORA 20:00 - MARIAN BU-
ZILĂ
ORA 20:30 - RO-MANIA - mu-
zică Etno
ORA 21:00 - MIRCEA RUSU
BAND
ORA 22:00 - ANDA ADAM
ORA 23:00 - ELENA
GHEOR-GHE
ORA 00:00 - Foc de artificii

2. Festivalul folcloric „Cetatea
Codrului”, ediția a VII-a - 16
august 2019
ORA 15:30 - Parada portului
popular. Pornire de la fosta Pri-
mărie.
ORA 16:00 - Deschiderea ofi-
cială pe scena amplasată la Ce-
tate
ORA 16:30 - Formația de
dansuri șvăbești „Gute Laune” a

Forumului Democrat German
din Satu Mare
ORA 17:00 - Ansamblul fol-
cloric de dansuri maghiare Ardud
ORA 17:30 - Ansamblul fol-
cloric din Veleatino, Ucraina
ORA 18:00 - Ansamblul fol-
cloric al județului „DORURI
SĂTMĂRENE” Satu Mare ală-
turi de Silvia Șuth, Darius Câm-
pean, Liliana Bota - soliști vocali

și Bogdan Bota - solist instru-
mentist
Invitată: Adelina Costina
ORA 18:30 - Ansamblul fol-
cloric din Nagyecsed, Ungaria
ORA 19:00 - Ansamblul folclo-
ric “CETATEA CODRULUI”
din Ardud cu soliștii: Malvina
Madar Iederan, Cornel Pop, Sara
Alexandra Ciorba, Paula Cornea
și Vlad Jurchiș

ORA 19:30 - ANA HOLDIȘ
POP ȘI TARAFUL CEATĂRA
ORA 20:00 - ROMINA SÎRBE
ȘI CRISTIAN TOTPATI
ORA 20:30 - PETRICĂ
MUREȘAN
ORA 21:15 - SAVA NEGREAN
BRUDAȘCU
PREZINTĂ ȘI REALIZEAZĂ
EMISIUNE TV: SERGIU VI-
TALIAN VAIDA ȘI NĂNAȘII

Stagii pentru tinerii NEETs pentru absolvenții de studii superioare
Programul de stagiu este

dedicat absolvenților de
învățământ superior cu diplomă
de licență sau echivalentă care, la
debutul în profesie, se angajează
cu contract individual de muncă
pe un post conform specializării
absolvite.

Programul de stagiu
oferă posibilitatea consolidării
competențelor și abilităților
profesionale, în dobândirea
experienței , a vechimei în muncă
și specialitate.

Pentru a urma un
program de stagiu, absolvenții de
studii superioare vor incheia un

contract de muncă cu angajatorul
și un contract de stagiu. Acest
document stabilește drepturile și
obligațiile părților cu privire la
efectuarea perioadei de stagiu.
Perioada de derulare a
contractului de stagiu este de 6
luni și se desfășoară pe baza unui
program de activități aprobat de
angajator, la propunerea
c o n d u c ă t o r u l u i
compartimentului în care
stagiarul își va desfășura
activitatea. 

Programul de activități
pe perioada stagiului cuprinde:
- obiectivele și indicatorii de

performanță cuantificabili pe baza
cărora se realizează evaluarea;  
- planificarea activităților ce
urmează să fie desfășurate, în
funcție de nivelul competențelor
și deprinderilor practice  vizate a fi
dobândite pe parcursul perioadei
de stagiu.

La finalizarea perioadei
de stagiu, pe baza referatului de
evaluare, angajatorul va elibera un
certificat/o adeverință de
finalizare a stagiului. 

Angajatorii care
derulează programe de stagiu
beneficiază, în baza unei convenţii
semnate cu AJOFM Satu Mare,

de sprijin financiar în cuantum de
2.250 lei/lună pentru fiecare
stagiar încadrat în muncă. Acest
sprijin financiar se acordă lunar,
proporțional cu timpul lucrat de
stagiar, pe toată perioada de
desfășurare a programului de
stagiu.

Pentru angajatorii care
organizează stagii pentru tineri
NEETs, subvențiile sunt asigurate
de Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă prin
proiectul UNIT 2 RMPD –
Ucenicie și stagii pentru tineri
NEETs din regiuni mai puțin
dezvoltate.

Durata acestui proiect
este de 36 de luni, proiectul este
cofinanțat de Uniunea Europeană
din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital
Uman 2014 – 2020.

Tânărul NEET este
„persoana cu vârsta cuprinsă între
16 ani şi până la împlinirea vârstei
de 25 de ani, care nu are loc de
muncă, nu urmează o formă de
învăţământ şi nu participă la
activităţi de formare profesională”
– Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de
muncă, actualizată.

În organizarea Centru-
lui Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare, în pe-
rioada 6 – 11 august 2019, la
Satu Mare s-a desfășurat cea de a
treia ediție a Taberei de cultură și
civilizație pentru tinerii din Re-
publica Moldova și Ucraina. La
ediția din acest an au participat
10 tineri basarabeni și 4 din
Ucraina.

Programul acestor zile a
fost deosebit de încărcat dar ex-
trem de interesant, în același
timp. Delegația a fost întâmpi-
nată de managerul CJCPCT,
Robert Laszlo, care le-a adresat
participanților un bun venit și

ședere frumoasă în Sătmar.
Lectori au fost Felician

Pop, Teodor Curpaș și Vasile
Conioși Mesteșanu care au pre-
zentat într-un mod cât se poate
de atractiv valorile identitare ale
Sătmarului, cele care sporesc pa-
trimoniul cultural al neamului
românesc.

Oaspeții au vizitat mu-
nicipiul Satu Mare, unde au ad-
mirat monumentele și edificiile
definitorii ale urbei, au organizat
o serată culturală la o cabană, iar
în ultima zi au făcut o excursie în
Țara Oașului, la Sâmbra Oilor și
Muzeul Țării Oașului din
Negrești Oaș.

În fiecare seară au fost

organizate programe culturale
comune a căror temă a fost, evi-
dent, Basarabia.

Cei prezenți au putut
admira măiestria a doi tineri
chitariști de mare forță de la
Chișinău, Viorel Gasnaș și Con-
stantin Angheluș dar și prestația
Ansamblului folcloric al
județului, ”Doruri sătmărene” și
a artiștilor George Negrea, Florin
Brândușan, Adrian Feher –
Bruno și Diu Oșan. 

Alături de instituția
organizatoare în această acțiune
a fost implicată Asociația Pro
Basarabia și Bucovina Satu
Mare, (George Negrea, Monica
Paul și Adrian Feher Bruno),

Asociația Culturală Sătmărenii
precum și sponsorii SC Schlem-
mer România SRL, SC Fastus
SRL, Manuela Breban și Cornel
Burcea.

Organizatorii apreciază
că ediția de anul acesta a fost cea
mai bogată, cursanții fiind deose-
bit de încântați de tot ceea ce au
văzut și au simțit la Satu Mare.

Tabăra de cultură și civilizație românească, la final
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Contre Putere vs Opoziție
8PSD va face o plângere penală împotriva liberalilor care ''au dezinformat'' populaţia cu privire la rectifi-
carea bugetară

PSD a anunţat, marţi, că va face
o plângere penală împotriva
reprezentanţilor PNL care

"au dezinformat", "în mod
conştient", cu privire la rectificarea
bugetară.

"PSD condamnă modul în
care PNL dezinformează în mod
conştient populaţia cu privire la recti-
ficarea bugetară. Declaraţiile din ul-
tima perioadă ale unor lideri PNL
care acuză Guvernul că ar fi 'falsificat'
datele financiare şi că ar fi 'furat 10%
din PIB' sunt de o gravitate deosebită
şi intră sub incidenţa prevederilor Co-
dului penal privind comunicarea şi
răspândirea în mod conştient de ştiri
false care pun în pericol securitatea
naţională. 

Aceste acuzaţii - lipsite de
orice acoperire factuală şi formulate în
mod iresponsabil de către PNL îm-
potriva Guvernului - pot afecta în-
crederea investitorilor şi a cetăţenilor
în datele financiare oficiale, fapt ce
poate genera un impact negativ
asupra economiei naţionale şi a cli-
matului social. (...) Prin urmare, PSD
anunţă că va face o plângere penală

împotriva reprezentanţilor PNL care
au formulat şi au răspândit în mod ire-
sponsabil astfel de informaţii,
cunoscând caracterul fals al acestora
şi efectele negative pe care le pot
genera asupra economiei naţionale",
se arată într-un comunicat de presă
remis AGERPRES de PSD.

Potrivit sursei citate, esti-
marea Guvernului privind veni-
turile ce vor fi încasate până la
finalul acestui an a fost prezentată
într-un document oficial, autentic,
asumat de întreaga echipă
guvernamentală.

"Afirmaţia că acest docu-
ment ar fi fost 'falsificat' de un

membru al Guvernului este o
minciună, un atac politic absurd ce
nu poate fi probat în niciun fel de
către reprezentanţii PNL. De
asemenea, acuzaţia că 'aproximativ
10% din PIB s-ar fi furat în ultimii
doi ani şi jumătate' şi că banii ar fi
ajuns la PSD şi ALDE este
contrazisă de toate rapoartele
autorităţilor care au desfăşurat con-
troale asupra modului în care au
fost cheltuiţi banii publici. PNL dă
dovada unui comportament ridicol
şi a unei grave inconştienţe privind
implicaţiile pe care un astfel de de-
mers le poate avea", mai spun social-
democraţii.

DăNCILă:
Nu este oportună cooptarea Pro România la
guvernare

Preşedintele Partidului
Social Democrat, premierul Viorica
Dăncilă, a declarat, luni, că nu este
oportună cooptarea Pro România la
guvernare.

Premierul a precizat că o
decizie în acest sens a fost luată în
cadrul şedinţei Comitetului Execu-
tiv Naţional, ca urmare a declaraţiilor
lui Victor Ponta, "care au nemulţumit
PSD".

"Da, am abordat şi acest
subiect, marea majoritate a colegilor
au decis că nu este oportună
cooptarea Pro România la guvernare,
noi avem o alianţă, o alianţă puternică
cu care am pornit la drum şi vrem să
continuăm până în 2020. Am avut o
discuţie cu Victor Ponta despre o
eventuală susţinere a PSD, s-au abor-
dat noţiuni generale, nimic punctual,
pentru că nu puteam să mă angajez la
nimic până nu aveam o discuţie în
forul statutar al partidului, Am văzut
în rest declaraţiile domnului Ponta,
declaraţii care au nemulţumit PSD şi

aceste lucruri au condus la această
reticenţă în a coopta Pro România la
guvernare", a spus Viorica Dăncilă. Ea
a adăugat că Victor Ponta a lansat, în
cadrul discuţiei avute, ipoteza ca Pro
România să vină la guvernare.

"A lansat această ipoteză
de a veni la guvernare, dar nu au fost
discuţii care să se finalizeze cu un
protocol, cu o soluţie privind venirea
la guvernare", a afirmat liderul PSD.

PSD nu accept 
ultimatumuri

Preşedintele Partidului
Social Democrat, prim-ministrul
Viorica Dăncilă, a mai  declarat
luni, la finalul reuniunii Comite-
tului Executiv Naţional, că PSD
nu are în vedere o restructurare a
Guvernului, ci o remaniere a
miniştrilor care nu au performat,
subliniind totodată că partidul pe
care îl conduce nu acceptă un ul-
timatum din partea ALDE.

"PSD nu acceptă un ulti-
matum. Eu cred că discuţiile în
cadrul unei alianţe sunt discuţii
aplicate, un dialog constructiv. Nu
putem vorbi de ultimatum dat de
PSD către ALDE sau de ALDE
către PSD. Am discutat cu dom-
nul preşedinte Tăriceanu despre
programul de guvernare, am dis-
cutat despre restructurare. În
cadrul Comitetului Executiv
Naţional am discutat despre re-
maniere. Nu avem în vedere o re-
structurare în viitorul apropiat,
dar ne gândim la o remaniere a
miniştilor care nu au performat şi
la ajustarea programului de gu-
vernare, astfel încât să corespundă
cerinţelor populaţiei. Nu putem
vorbi despre ultimatum. Vorbim
despre o cooperare în cadrul
alianţei şi un dialog constructiv şi
cred că acest lucru este foarte im-
portant atât pentru prezent cât şi
pentru cooperarea viitoare", a pre-
cizat Viorica Dăncilă.

Cresc pensiile de la 1 sep-
tembrie. Anunț important pentru
toți pensionarii. Ministrul Muncii,
Marius Budăi, a confirmat ce se va
întâmpla cu pensiile de luna vi-
itoare. Așa cum prevede noua Lege
a pensiilor, punctul de pensie va fi
majorat de la 1 septembrie. Min-
istrul Marius Budăi a confirmat, din
nou, această creștere.

„Aşa cum am promis
punctul de pensie se măreşte de la 1
septembrie la 1.265 de lei, ceea ce va

aduce o creştere a tuturor celor
aproape cinci milioane de pensii din
România”, a declarat ministrul
Muncii, Marius Budăi, pentru
Adevărul. Așadar, punctul de pen-
sie va ajunge, luna viitoare, la 1. 265
de lei.

Ce se va întâmpla cu pen-
siile speciale?

Potrivit ministrului, vor fi
majorate doar pensiile speciale pe
bază de contributivitate.

Noua Lege a pensiilor

prevede creșterea etapizată a punc-
tului de pensie până în anul 2021.
Planul este ca acesta să ajungă la
45% din valoarea salariului mediu
brut pe economie în acel an.

Anul acesta va ajunge la
1.265 de lei, anul următor la 1.775
de lei şi în 2021 la 1.875 de lei. Din
2022, valoarea punctului de
referinţă se va indexa anual cu rata
inflaţiei şi 50% din creşterea reală a
câştigului salarial mediu brut real-
izat.

Cresc pensiile de la 1 septembrie

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 – 3893.92 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– 11995.67lei 
b) Set mobilier birou – 444.8 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte, încălțăminte,
rechizite, scule,articole electrice,jucării,etc. –
242735.7 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.(Pentru
vizionare Tel:0786199011)
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea de pornire. 

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

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

Pediatrie:

Dr. Silaghi Vasile

Neuropsihiatru infantil:

Dr. Silaghi Daniela
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Noţiuni fundamentale de
igiena
Operator umplere recipiente
GPL
Cursuri autorizate ISCIR pen-
tru prelungirea valabilităţii
autorizaţiei de stivuitorist,
fochist şi operator GPL 
Operator introducere, validare
şi prelucrare date 
Dulgher - tâmplar - parchetar 
Zidar, pietrar, tencuitor 
Instalator instalaţii tehnico
sanitare şi de gaze 
Electrician medie şi joasă tensi-
une
Barman
Stilist protezist de unghii
Manichiurist - Pedichiurist 
Cosmetician
Frizer - Coafor - Manichiurist -
Pedichiurist
Coafor

Tehnicia maseur
Lucrător în comerţ
Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie
Cofetar
Bucătar
Îngrijitor bătrâni la domiciliu
Infirmieră
Educator puericultor
Instructor / Preparator de for-
mare
Formator
Mentor
Metodist
Manager proiect
Evaluator de competenţe
profesionale

Inspector / Referent resurse
umane

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

CURSURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, SPECIALIZARE 

îN OCUPAŢIILE:

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

SATU MARE

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 

Str. Iuliu Maniu, nr. 2
Satu Mare

Tel. 0741 943 875

Fa s t  Fo o d
Meniul zilei (13 lei)
P l a t o u r i
Fr e s h - u r i

www.facebook.com/
i n s a l a t i s s i m a
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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

centrul oftalmologic
Vitreum 

vine în sprijinul a cât mai multor
pacienţi oferind servicii medicale
oftalmologice de cel mai înalt nivel,
atât prin prisma profesionalismului
cu care se desfăşoară actul medical
cât şi prin prisma tehnologiei de vârf
de care clinica Vitreum beneficiază.

Cabinet Medical Oftalmologic
Oculum Satu Mare

Strada Nicolae Golescu 29
0361 881 512

Luni -vineri 08:00 - 17:00

Vitreum Centrul medical oftalmo-
logic Carei str.Mihai Viteazu nr 1  

Luni vineri 8-18
Sambata 9-13

Tel 0771332298

Cabinet medical oftalmologic sit-
uat pe strada Mihai Viteazu nr 19

Luni -vineri 9-17
Tel 0361405172

In luna august la aceste centre se fac
consultatii gratuite pe baza
biletelor de trimitere de la medicul
de familie.

consultatii
gratuite!
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turul secund al cupei ro-
mâniei se joacă azi  azi,
14 august . Printre echi-

pele angrenate în această fază se
numără și Olimpia satu Mare,
gruparea voluntarilor olimpiști
urmând să întâlnească de la ora
17,30 pe stadionul someșul pe
cs sânmartin.

Olimpia a ajuns în turul
secund după ce a trecut la masa
verde, 3-0, de SCM Zalău. Pe
teren sătmărenii au cedat, 2-3
după prelungiri dar apoi au con-
testat dreptul de joc al unui jucă-
tor zălăuan.

Olimpia a câștigat la co-
misii iar SCM Zalău s-a ales și cu
penalizare de 6 puncte și amendă
usturătoare. CS Sânmartin a
ajuns în faza a doua după succesul
categoric , 8-2 cu Unirea Tășnad.

”Vreau să facem un meci
bun, băieții sunt pregătiți de acest
meci important. Sperăm că vom
avea stadionul plin iar suporterii
sa vadă un spectacol agreabil” a
spus antrenorul Nelu Donca la
Nord Vest TV.

În conformitate cu for-
matul aprobat în şedinţa Comi-
tetului de Urgenţă din 16 iulie
2019, în această etapă au intrat în
competiţie cele 38 de câştigătoare
ale fazei întâi şi 22 de echipe care
au evoluat în ediţia precedentă a
Ligii 3, urmând a se disputa un
total de 30 de meciuri, într-o sin-
gură manşă, eliminatorie.

Conform articolului 30,
punctul 9 din ROAF, în caz de
egalitate după 90 de minute de

joc, se vor disputa prelungiri şi,
dacă egalitatea va persista, se vor
executa lovituri de departajare.

Meciurile din Turul II 
al Cupei României:

Steaua Bucureşti (B) - Mostiştea
Ulmu (CL)
Sănătatea Darabani (BT) - Fo-
resta Suceava (SV)
Viitorul Liteni (SV) - CSM
Ceahlăul Piatra Neamţ (NT)
Unirea Mirceşti (IS) - Ştiinţa Mi-
roslava (IS)
Viitorul Curiţa (BC) - KSE
Târgu Secuiesc (CV)
ACS Universitatea Dunărea de
Jos Galaţi (GL) - CSM Focşani
(VN)
Avântul Zărneşti (BZ) - Metalul
Buzău (BZ)
Viitorul Ianca (BR) - CS Făurei
(BR)
Victoria Cumpăna (CT) - Pescă-
ruşul Sarichioi Junior (TL)
Bărăganul Ciulniţa (IL) - Unirea
Slobozia (IL)
Înainte Modelu (CL) - SC Po-
peşti Leordeni (IF)
Viitorul Domneşti (IF) - CS Tu-
nari (IF)
Flacăra Moreni (DB) - FC Pu-
cioasa (DB)
Precizia Săcele (BV) - Olimpic
Cetate Râşnov (BV)
Ajax Botoroaga (TR) - CSM
Alexandria (TR)
Real Bradu (AG) - Vediţa Colo-
neşti (OT)
CS Cârcea (DJ) - ACSO Filiaşi
(DJ)
Minerul Costeşti (VL) - Flacăra
Horezu (VL)
Inter Petrila (HD) - Metalurgis-
tul Cugir (AB)
Voinţa Lupac (CS) - CS Hune-
doara (HD)

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii
(TM) - ACS Dumbrăviţa (TM)
Progresul Pecica (AR) - Crişul
Chişineu Criş (AR)
Naţional Sebiş (AR) - Gloria
Lunca Teuz Cermei (AR)
Olimpia MCMXXI Satu Mare
(SM) - CSC Sânmartin (BH)
AFC Unirea 1924 (AB) - Indus-
tria Galda (AB)
CS Floreşti (CJ) - Unirea Dej
(CJ)
Sticla Arieşul Turda (CJ) - Sănă-
tatea Cluj (CJ)
Măgura Cisnădie (SB) - ACS SR
Municipal Braşov (BV)
Unirea Ungheni (MS) - AFC
Odorheiu Secuiesc (HR)
ACS Unu Fotbal Club Gloria
(BN) - Avântul Reghin (MS)
Programul etapei naţionale este
următorul:
Faza I: 31 iulie 2019
- participă 76 de echipe: 42 de
echipe calificate din faza pe judeţ

şi 34 echipe din Liga 3. Se vor dis-
puta 38 de meciuri.
Faza a II-a: 14 august 2019
- participă 60 de echipe: 38 de
echipe calificate din faza I naţio-
nală şi 22 echipe din Liga 3. Se
vor disputa 30 de meciuri.
Faza a III-a: 28 august 2019
- participă 54 de echipe: 30 de
echipe calificate din faza a II-a na-
ţională, 13 echipe din Liga 3 şi 11
echipe din Liga 2. Se vor disputa
27 meciuri.
Faza a IV-a: 10-12 septembrie
2019
- participă 36 de echipe: 27
echipe calificate din faza a III-
a naţională şi 9 echipe din
Liga 2. Se vor disputa 18 me-
ciuri.
Şaisprezecimile de finală: 24
- 26 septembrie 2019
- participă 32 de echipe: 18
echipe calificate din faza a IV-
a naţională şi 14 echipe din

Liga 1. Se vor disputa 16 me-
ciuri.
Optimile de finală: 29 - 31
octombrie 2019
- participă 16 echipe calificate
din şaisprezecimile de finală.
Se vor disputa 8 meciuri.
Sferturile de finală: 3 - 5
martie 2020
- participă 8 echipe calificate
din optimile de finală. Se vor
disputa 4 meciuri.
Semifinalele, manşa tur: 21 -
23 aprilie 2020
- participă 4 echipe calificate
din sferturile de finală. Se vor
disputa 2 meciuri.
Semifinalele, manşa retur:
12 - 14 mai 2020
- participă 4 echipe calificate
din sferturile de finală. Se vor
disputa 2 meciuri.
Finala: 23 mai 2020
- participă 2 echipe calificate din
semifinale. Se va disputa un meci.

CUPA ROMâNIEI: OLIMPIA SATU MARE- CS SâNMARTIN, AZI ORA 17,30

suporterii, așteptați în număr mare pe
stadionul sOMEȘUL!
cristian stan

În așteptarea verdictu-
lui final în cazul recursului
depus de CSM Satu Mare la
FRF continuăm să căutăm
explicații logice după episodul
refuzului venit de la Casa Fot-
balului de a înscrie în eșalonul
trei gruparea antrenată de Ritli
Zoltan.  Dacă CSM-ul ar fi fost
singurul club cu probleme, cu
dosar incomplet sau cu bube în
cap am fi înțeles poziția FRF.
Doar că am găsit un material pe
liga2.prosport.ro în care aflăm
cum pentru unii federația e
mumă,   iar  pentru  alții, ciumă.
”Dintre cele 21 de campioane
judeţene care au obţinut pro-
movarea în Liga 3 după ce au
câştigat dubla de la baraj, sin-
gura echipă care nu s-a înscris să
participe în al treilea eşalon a
fost Stăruinţa Zagon (CV). În
schimb, Unirea Mirşid, cam-
pioana din judeţul Sălaj, și-a
cedat drepturile sportive şi de
participare în Liga 3 către SCM
Zalău, club nou înfiinţat, iar

FRF a aprobat această mutare.
Însă acest nou club nu a în-
deplinit, momentan, toate
condiţiile pentru afiliere la FRF,
ci îi lipsesc următoarele docu-
mente: dovada patrimoniului,
extras de cont pentru relaţia cu
FRF şi procesul verbal de
omologare al stadionului. Cu
toate acestea, faţă de cazul CSM
Satu Mare, FRF a   acceptat-o în
Liga 3.

CSM Satu Mare, cam-
pioana judeţului Satu Mare, nu
a îndeplinit condiţiile de în-
scriere în competiţie, iar situaţia
ei va fi clarificată ulterior
soluţionării definitive a dosaru-
lui aflat pe rolul Comisiei de
Disciplină şi Etică a FRF. Cert
este că CSM Satu Mare nu a
fost acceptată în Liga 3, iar în
acest moment nu există niciun
loc rămas vacant.  După dispu-
tatea barajului pentru pro-
movarea în Liga 3, cele 21 de
campioane judeţene care au
obţinut dreptul de a evolua în

cel de-al treilea eşalon fotbalis-
tic din România erau: CSM
Bacău (BC), Ozana Târgu
Neamţ (NT), Huşana Huşi
(VS) - la ”masa verde”, Unirea
Mirşid (SJ), CSM Satu Mare
(SM), CSC Sânmartin (BH),
Viitorul Şelimbăr (SB),
Stăruinţa Zagon (CV), CSM
Târgu Mureş (MS), Fortuna
Becicherecu Mic (TM), Progre-
sul Pecica (AR), Gilortul Târgu
Cărbuneşti (GJ), Viitorul
Dăeşti (VL), Tractorul Cetate
(DJ), CSM Slatina (OT),
Mostiştea Ulmu (CL), Recolta
Gheorghe Doja (IL), CS Blejoi
(PH), ACS Universitatea
Dunărea de Jos Galaţi (GL), Vi-
itorul Ianca (BR) şi Poseidon
Limanu-2 Mai (CT).  Dintre
toate acestea, Huşana Huşi,
CSC Sânmartin, Progresul
Pecica, ACS Universitatea
Dunărea de Jos Galaţi, CSM
Slatina, Viitorul Dăeşti, CS Ble-
joi, Viitorul Ianca, Recolta
Gheorghe Doja, Viitorul

Şelimbăr, Poseidon Limanu-2
Mai, Mostiştea Ulmu şi CSM
Satu Mare au avut dosarele de
afiliare la FRF complete, cu pre-
cizarea că CSM Satu Mare nu a
îndeplinit condiţiile de înscriere
în competiţie, cazul său fiind
încă pe rol la Comisia de
Disciplină şi Etică a FRF.

Dosare incomplete, însă
acceptate să participe în Liga 3,
au avut echipele: Tractorul
Cetate, Gilortul Târgu
Cărbuneşti, SCM Zalău (care a
preluat dreptul de participare
de la Unirea Mirşid) şi Ozana
Târgu Neamţ.  Situaţia
echipelor CSM Bacău, CSM
Târgu Mureş, Fortuna Beci-
cherecu Mic, în privinţa
dosarelor de afiliere, nu este
făcută publică de FRF.”

Între timp, CSM Târgu
Mureș s-a retras, iar în locul ei a
apărut, mai precis a reapărut
echipa din Roșiori. O abonată
de retrogradare din liga a 3-a și
apoi la reprimirea cu brațele de-

schise în eșalonul trei de către
FRF. Ce e culmea...CSM Satu
Mare a avut dosar complet, a și
plătit până la urmă garanția și
FRF-ul continuă să găsească alți
mușterii pentru locuri rămase
vacante.
P.S. Se pare că FRF-ul a ofertat
chiar și Unirea Tășnad să se
reînscrie în liga a 3-a ... Greu de
înțeles poziția federalilor de a
refuza o echipă cu perspective,
finanțare și lot bun de jucători
în detrimentul unor echipe ret-
rogradate și care au demonstrat
sezonul trecut că nu pot ține
pasul cu liga a 3-a...

FRF
Ciudățeniile unui refuz de înscriere în Liga a 3-a
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antrenorul ceh a parafat
un contract pe un an cu
gruparea din Ștefan cel

Mare, cu opțiune de prelungire
pe încă unul. 

Tehnicianul va avea un
salariu lunar de 10.000 de euro
pe lună, plus bonusuri, la
formația alb-roșie. Obiectivul
este calificarea în play-off-ul Ligii
1.

Aseară, Dușan Uhrin jr.
a condus  primul antrenament la
Dinamo, iar joi va fi prezentat
oficial, într-o conferință de presă.
Dusan Uhrin jr. (51 de ani) a
sosit ieri în România pentru a
pune la punct ultimele detalii cu
Dinamo. Așa cum Florin Prunea
a anunțat, ÎN EXCLUSIVI-
TATE la Digi Sport Matinal,
tehnicianul ceh va prelua banca
grupării din Ștefan cel Mare,
după plecarea lui Eugen Neagoe.
"Sunt fericit că am revenit în Ro-
mânia", a declarat Uhrin jr. la so-
sire.

Dusan Uhrin Jr. nu a
mai antrenat din 2018

Ultima echipă antre-
nată de Dusan Uhrin Jr. a fost

chiar Mlada Boleslav, adversara
celor de la FSCB din prelimina-
riile Europa League. Tehnicia-
nul de 51 de ani i-a condus pe
cehi în stagiunea 2017-2018, în
care a fost pe bancă 10 meciuri
(4 victorii, un egal și cinci în-
frângeri).

Uhrin a condus două
echipe din România, Poli
Timișoara (2007-2008 și 2010-
2011) și CFR Cluj, în 2009, ală-
turi de care nu a câștigat niciun
trofeu. Pe banca ardelenilor,
acesta a stat doar o lună și o săp-
tămână.

Dinamo a avut 
mai multe variante 
de antrenor

După despărțirea de
Eugen Neagoe, Dinamo a avut
mai multe variante pentru banca
tehnică. Dezvăluirea a fost făcută
de managerul general al "câinilor",
în direct la Digi Sport Matinal.

”Vom avea o întâlnire
cu Dusan astăzi. Este aproape de
a fi antrenorul nostru, aşa este.
Nu a semnat încă, dar ne-am
înțeles. Este în atenţia noastră de
mai multă vreme. Nu cred că me-

seria se poate uita atât de repede,
chiar dacă vorbim de partea teh-
nică, de antrenorat.  Am negociat
cu mai mulţi antrenori şi am
ajuns la varianta cu Dusan Uhrin.
Pare că am întârziat cam mult,
este adevărat. Dar speram că
Eugen să revină pentru că el şi-a
făcut lotul, îi ştie pe jucători.
Eugen a fost primul care a recu-
noscut că nu mai putem continua
aşa şi asta arată caracterul acestui
om. Este unul dintre cei mai buni
antrenori din România”, a decla-
rat Florin Prunea la Digi Sport
Matinal.  51 de ani are Uhrin jr.

LIGA 1

Dusan Uhrin jr. este noul antrenor
al lui Dinamo

SPORT  LA TV
Miercuri

18:00 TENIS, WTA
Turneul din Cincinnat iDIGI 2
22:00 FOTBAL, SUPER-
CUPA EUROPEI
Liverpool – Chelsea DIGI 1,
TELEKOM 1, LOOK

Joi
16:00 CICLISM
Turul BinckBank EUROS-
PORT
18:00 TENIS, WTA&ATP
Turneul din Cincinnati DIGI
2, DIGI 4
18:00 CICLISM
Cursa arctică din Norvegia EU-
ROSPORT
23:00 CICLISM
Turul statului Utah EUROS-
PORT

Vineri
17:00 FOTBAL, LIGA 1
Hermannstadt - Academica
Clinceni DIGI 1, TELEKOM
1, LOOK
18:00 TENIS, WTA
Turneul din Cincinnati DIGI
2, DIGI 4
19:30 FOTBAL, LIGA 1
Chindia Târgoviște – Dinamo
DIGI 1, TELEKOM 1,
LOOK
19:30 FOTBAL, BUNDE-
SLIGA 2
Hamburger – Bochum DIGI 3
21:00 FOTBAL, BUNDE-
SLIGA
Bayern Munchen - Hertha Ber-
lin DIGI 3
21:45 FOTBAL, LIGUE 1
Lyon – Angers DIGI 4
22:00 FOTBAL, LA LIGA
Athletic Bilbao – Barcelona
DIGI 1

cristian stan

UEFA se inscrie in linia
institutiilor care promoveaza ega-
litatea de sanse intre barbati si
femei.

Astfel, la Supercupa Eu-
ropei din acest an, meci care le
opune miercuri seara pe Liver-
pool si Chelsea, va oficia la centru
o femeie.

Frantuzoaica Stephanie
Frappart va arbitra confruntarea
programata la Istanbul.

Manuela Nicolosi si Mi-
chelle O’Neal vor asista la cele
doua margini, in timp ce turcul
Cunyet Cakir va fi arbitru de re-
zerva.

Frappart a arbitrat re-
cent, in luna iulie, finala Cupei
Mondiale feminine dintre SUA
si Olanda.

Tot in acest an Frap-
part a devenit prima femeie

care a arbitrat in prima liga
franceza.

PREMIERă!
O femeie va arbitra Supercupa Europei

Un nou nume de
antrenor îi este propus lui Gigi
Becali. Patronul roș-albaștrilor
nu a gâsit până în prezent un în-
locuitor pentru Bogdan Andone
și este tentat să se orienteze către
un străin. Ultimele variantă pen-
tru banca FCSB vine din Serbia,
chiar de la liderul campionatului,
Vojvodina. Este vorba despre
Nenad Lalatovic.

Lalatovic a fost propus
la FCSB, iar în cazul în care Be-

cali ar fi de acord, acesta ar
veni la vicecampioana
României împreună cu fostul
jucător al roș-albaștrilor,
Novak Martinovic. Acesta ar
urma să fie secundul actualu-
lui tehnician de la Vojvodina.

Sârbul de 41 de ani
este cunoscut ca un tehnician
care mizează foarte mult pe
tineri și este adeptul sistemu-
lui de joc 4-3-3, exact ceea ce
are nevoie FCSB în acest mo-

ment. Vojvodina, cu Lalatovic
pe bancă, a marcat de 14 ori
în acest sezon, în doar 4
etape, și a primit un singur
gol.

În vârstă de 34 de ani,
Novak Martinovic a evoluat
pentru echipa lui Gigi Becali
între 2010 și 2013, fiind unul
dintre cei mai iubiți jucători
de către fanii roș-albaștrilor,
datorită devotamentului de
care dădea dovadă în teren.

Cine este 
Nenad Lalatovic

În vârstă de 41 de ani,
Lalatovic este un fost jucător al
celor de la Steaua Roșie Belgrad
și mai evoluat și sub comanda
lui Mircea Lucescu, la Șahtior.
Tehnicianul român este cel de la
care sârbul a învățat meserie.

Nenad Lalatovic a
antrenat până în prezent doar în
Serbia și a mai pregătit echipe

precum Steaua Roșie Belgrad,
Radnicki, naționala U21 a Ser-
biei, iar în prezent o pregătește
pe Vojvodina, echipă cu care
este lider în campionatul din
Serbia.

Acesta este antrenorul
care l-a format pe jucătorul lui
Real Madrid, Luka Jovic, da și
pe Marko Grujic, de la Herta
Berlin, Nemanja Radonjic, de la
Marseille, sau Predrag Rajkovic,
de la Reims.

ÎL IA GIGI BECALI...SECUND?
Antrenorul liderului din Serbia, propus la FCSB!

Tomi face parte din fa-
milia JUNIORUL,  visează ca
orice copil îndrăgostit de sport să
devină un fotbalist care să ridice
stadioanele în picioare, însă la
doar 10 ani  a primit un diagnos-
tic nemilos care l-a scos deocam-
dată din jocurile copilăriei și l-a
aruncat în lupta cruntă pentru
supraviețuire: leucemie acută lim-
foidă. Acum, ca să se facă bine,
Tomi trebuie să urmeze un trata-
ment greu cu citostatice, care va
dura 2 ani, fiind deja internat la
Central Clinic Debrecen.

Cu fiecare OM care
înțelege că dăruind din puținul
său devine mai bogat, părinții
acestui minunat copil vor reuși să

suporte cheltuielile mari ale trata-
mentului, iar Tomi își va putea
urma visul de a deveni un mare
Fotbalist. Banii se pot vira în con-
t u l :
RO58RZBR000006001200775
5, deschis la Raiffeisen Bank Satu
Mare.

APEL DE SUFLET
Puștiul TOMI are nevoie de
ajutorul NOSTRU!
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OFERTE DE SERVICIU 

l Drinii Bardh angajeaza ambala-
tor manual. Informatii la
0746810110.  
l Firma din Carei, angajeaza su-
dori si strungari. Telefon:
0744520219
l Angajăm șofer basculantă
(dumper). Tel.0728.838.888.
l Firma de transport din Carei an-
gajeaza soferi cat. B pe furgoane 3,5t
si cat. C+E pe tiruri 40t. Telefon:
0786385626. 
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 garsoniera semi-
mobiltata pe Closca, pe termen
lung. 0745265001

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

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

Telefon 0732116820.

Firma, angajam meseriasi in
rigips pentru Germania. 

Asiguram cazare si transportul la
locul de munca. 

Telefon 0748.390.273

ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs, în con-
formitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, pentru ocuparea pe durată determinată a unui
post temporar vacant de infirmieră la Secția II Bixad, funcție
contractuală de execuție.
La concurs poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile
generale și condițiile specifice prevăzute în anunțul de concurs publicat
pe site-ul spitalului, www.spitalpnfsm.ro, la secțiunea ”Anunțuri” sau
la sediul unității.

Concursul se va desfăşura în perioada 03.09.2019–
06.09.2019 la sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare,
str.Ialomiței, nr.9. Probele concursului sunt: proba scrisă – în data de
03.09.2019 ora 10:00, iar interviul – în data de 06.09.2019 ora 10:00. 

Dosarele de înscriere se depun până la data de 23.08.2019 în
intervalul orar 1200-1400 la Biroul RUNOS al spitalului, iar
informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de con-
curs la nr. de telefon 0261730913, interior 102.

ANUNŢURI MEDIU
lNIC AUTO MOB SRL, cu sediul în Loc. Tășnad, Str. Avram Iancu, Nr. 98,
Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu, pentru proiectul: ”Atelier mecanic cu sediul administrativ P
și împrejmuire”, propus a fi amplasat în Loc. Tășnad, Str. Gării, f.n., CF Nr.
105818, Nr. Cadastral 105818, Jud. Satu Mare. Informaţiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr. 8/B, și la domiciliul titularului, NIC AUTO MOB SRL,
Loc. Tășnad, Str. Avram Iancu, Nr. 98, Jud. Satu Mare, în zilele de luni-joi între
orele 8-16.00, vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.
lCARPAT PETROLEUM SRL în calitate de titular anunţă publicul interesat
asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea
obţinerii avizului de medu pentru: Plan Urbanistic  Zonal pentru construire staţie
reciclarea uleiului-fabricare de biodiesel şi depozit de produse petroliere - Oraşul
Livada. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului din
Negreşti Oaş, str. Victoriei nr. 144/10 în zilele de miercuri, între orele 10-14 şi la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân
nr. 8/B în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14, din data de
14.08.2019. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până
la data de 03.09.2019, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare
str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, cod 440012, fax 0261- 733500, email
office@apmsm.anpm.ro. 

INFORMARE

Această informare este efectuată de : CARPAT PETROLEUM SRL, cu sediul
în Negreşti Oaş, str. Victoriei nr. 144/10, judeţul Satu Mare, ce intenţionează să
solicite de la A.N APELE ROMÂNE - Administraţia Bazinală de Apă Someş-
Tisa aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
pentru construire staţie reciclarea uleiului-fabricare de biodiesel şi depozit de pro-
duse petroliere - Oraşul Livada, str. DN 19 - Nr.topo/Cad 104749, judeţul Satu
Mare. Folosinţa propusă prin PUZ: zona de industrie şi depozitare. Această so-
licitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări, se pot adresa solicitantului sau S.G.A Satu Mare, str. Mircea cel
Bătrân nr.8/A, tel. 0261-770177 după data de 22.08.2019.

PIERDERI
Pierdut Certificat constatator firmei SC Rangyguard SRL din Carei. Se
declară nul
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre so-
cietatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea acestora.

Hale si Cladiri
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in
localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 5000 lei
Sere de legume si sectie de procesare tomate,
situata in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26,
jud. Satu Mare, proprietatea SC UTIL COM-
PANY SRL. Avand teren cu suprafata de
21.113 mp si constructii, instalatii si echipa-
mente. Suprafata desfasurata a cladirilor de
11.954 mp, cu instalatiile aferente, la prețul de
2.183.688 lei.
Teren cu constructii industriale al SC
PROIMOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu
Mare, 1.733.390 euro.
Hala universala (SC Netcom SRL) 1257 mp,
cu extindere 101 mp (clădire birouri) si teren
aferent in suprafată de 2791 mp situată în Satu
Mare, str. Careiului, nr.164, la suma de 711.760
lei.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in
parcul 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 demo-
labile – 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 De-
cebal, 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 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 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
transport.

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).
Volkswagen Bora an 2000, 1,9 tdi 2012 lei.
masini de cusut.

SC CSONGI SRL
Scaune, mese, lada frigorifica, tv, mobilier, 630
lei.

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de
transport

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 300 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  21.456 lei
TAHOGRAF 94  lei  

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

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     2715,866.8 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

Renault clio 1970 lei
Mercedes Sprinter 6460 lei
Volkswagen Passat 2850 lei
Finisor Asfalt MBU 6281 lei
Cilindru Compactor ABG 4070 lei
Masina de raspandit emulsie 1387 lei
Mobilier, birotic, telefoane mobile Apple
1667 lei.

SC TURZO 99 SRL
Container 4395 lei.

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 lichida-
torului 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 IN-
DUSTRIES SRL ora 10:00, SC C&V LORE-
MAR 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 Netcom SRL ora 13:30, 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 lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC PAN-
NATEK 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, fab-
rica de procesare mezeluri cu utilajele afer-
ente la suma de 1.397.949 lei, loc. Carei, DN
19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare.
Licitatia va avea loc la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar, str. N. Balcescu, nr.10,
SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL,
numit prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din
data de 11.01.2017 pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare
prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din
bunurile imobile, cu destinaţie
agrozootehnică - industrial - comercială
situată în loc. Livada , Livada Nouă , f.nr.,
jud. Satu Mare ce constă in construcții
15.946 mp, platforma betonată 25.000 mp,
teren intravilan 73.211 mp, la prețul de
3.156.835 ron, si teren extravilan arabil situat
în livada cu suprafata de 11.900 mp, avand
Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul de
13.825 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi
de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N.
Balcescu, nr.10. 
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi
se pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul
ales  al acestuia  din str. Nicolae Balcescu,
nr.10,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0749212108, sau email office@euro-
insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu

conţin TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108
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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 Sigmir, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud–
72.738 euro

Terenuri:

o Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel
Vlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euro
o Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
o Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, în-
scris în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral
177941, situat pe strada Depozitelor, F.N. -
349.500 lei
o Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, în-
scris în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad.
800/14, situat pe strada Depozitelor, F.N -
79.220 lei
o Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp,
drum de acces, înscris în CF 54738 Satu Mare,
nr. cadastral 4324/45 și 4310/36, situat pe
strada Depozitelor, F.N, liber de sarcini - 17.242
lei
o Teren intravilan, 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
o Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință
arabil. 7.129 euro
o Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință
arabil.–13.544 euro
o Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și
construcții formate din magazie de ierbicide
având SC 110 mp, magazie de cerereale cu SC
de 250 mp și pod având SC de 20 mp, situate în
loc. Livada, str. Victoriei, nr. 109, jud. Satu Mare
– 24.273 euro

Alte imobile:
o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel
Mureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției,
nr. 2, jud. Harghita, având aria construită de
1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99
mp și depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan
format din două parcele, având suprafața totală
de 3.223 mp – 1.400.000 euro
o Spațiu industrial, format din casă poartă, hală
producţie, sopron materiale, atelier concecţii,
depozit carburant , post transformare,  în
suprafaţă utilă de 2.170 mp şi suprafaţă măsurată
de 3.354 mp și teren intravilan în suprafață de
4.240 mp, situate în loc. Bistrița, cartier Unirea,
jud. Bistrița Năsăud, înscrise în CF 388/1 având
nr. top. 706/1/1/1/3/1 și 706/1/1/1/b/1 -
140.000 euro + tva
o Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de
Mureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusă
din grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfector,
casă pompe și fose septice + teren format din 3
parcele având suprafața totală de 29.200 mp, din
care 14.200 teren intravilan și 15.000 teren ex-
travilan – 110.950 euro
o 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– 83.120 euro
o Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
259.724 euro
o Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, sit-
uat  în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscris în CF 101574 având nr.
top 760/9 + Construcție zootehnică (
extratabulară ), alături de anexă gospodărească (
tabulară ) și șopron deschis ( extratabular ) +
Teren intravilan în suprafață de 4.300 mp, situ-
ate 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
o Clădire comercială având suprafața utilă de
256 mp și teren aferent în suprafață de 300 mp,
situate în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud.
Satu Mare - 94.141 euro
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp – 107.398 euro
o Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare
+ transformator -  44.285 euro
o Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicinale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 37.565 euro 
o Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50
mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,
baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise în
CF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1
+ bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul în
suprafață de 3.193 mp pe care este amplasat imo-
bilul este proprietatea persoanei fizice Ștrango
Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
o Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și
edificată pe terenul unui alt proprietar, având
suprafața construită de 30 mp, suprafața utilă de
24 mp, situat în sat Trip, nr.233, jud. Satu Mare
– 3.701 euro 

o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN,
CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată în
municipiul Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su =25
mp, clădirea este edificată pe un teren care
aparține altui proprietar, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.439 euro
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“,
cu destinaţie comercială situată în loc. Hotoan,
nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 128
mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea este
edificată pe un teren de 3.863 mp care aparține
altui proprietar, proprietatea este întăbulată în
extrasul de cartea funciară 145 Hotoan nr.cad.
96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. –
6.919 euro
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT
și teren intravilan“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Ady Endre, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 125 mp și suprafața utilă Su
=104 mp, clădirea este edificată pe un teren de
924 mp, care aparține aceluiași proprietar, pro-
prietatea teren și clădire este întăbulată în extra-
sul de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217
- 8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. –
8.483 euro
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“,
cu destinaţie comercială situată în loc. Ghenci,
nr. 43, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 292
mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea este
edificată pe un teren de 446 mp care aparține
altui proprietar, proprietatea este întăbulată în
extrasul de cartea funciară 11 Ghenci, nr. cad.
431; 485 Ghenci, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 8.474 euro
o Spațiu comercial, având suprafața construită
de 34,85 mp și teren intravilan în suprafață de
59 mp, situate în loc. Zănești, str. Națională, nr.
1270, jud. Neamț – 6.000 euro
o 1. CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești
Oaș , str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața
de 5,00 mp - 444 euro + TVA
o 2. CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești
Oaș, str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața de
6,00 mp -268 euro + TVA
o 4. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp –
333 euro + TVA

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

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

Auto:
o Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km –
3.943 euro + TVA
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.170 euro + TVA
o Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro +
TVA, posibilități de rată
Diverse:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propi-
etatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, acce-
sorii, diverse pt. animale ) – 1.858 lei + TVA
propietatea Dogpet SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea

Spencer SRL – 2.073 euro + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de materiale ) propri-
etatea Ioana Nico Service 90 SRL-D – 4.589,42
lei + TVA
o Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea
Tehnoagroserv SRL – 6.775 lei + TVA
o Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea
Ionică Trip SRL
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Tawnie
Spark-SRL
o Bunuri mobile ( utilaje confecții textile,
îmbrăcăminte, materiale și producție în curs de
execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRL
o Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) pro-
prietatea Girobel Company SRL
o Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea
Salubrizare Someș Sud SRL
o Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-
etatea Luca SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
o Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă) proprietatea Zidul Chinezesc
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Luciana Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
o Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
o Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Eurobovis SRL
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) propri-
etatea Proinstal 302 G SRL
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină
de ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea
Conti Panif SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto,
stoc de marfă format din material de construcții
) proprietatea Com Prod Bocșa SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie )
proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Consada
Divers SRL
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
o Bunuri mobile (stoc de material format din
piese auto )  proprietatea Synthesis SRL
o Bunuri mobile  (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) propri-
etatea Termo Market Group SRL-D
o 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

14/ Miercuri, 14 august 2019

OFERTA ANALIZA DE RISC
ATENȚIE! 

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

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

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

CONTACT COL REZ RENTEA G.
0751042012  PRETURI NEGOCIABILE.

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată
în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO

II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax:
0361/402 200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian,
în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL - bunuri mobile, mijloace fixe cu o
valoare de piaţă de 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  , echipamente 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.

• BERUTY TRANS SRL - deține buldoexcavator marca JCB, tip 3CX, seria de fabricație
nr. 0437975, preț 38.081,00 lei, 8.000 euro. Menționăm că bunul mobil respectiv
buldoexcavatorul se află în prezent în București, cu posibilitata de aducere.

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.  

• MAYER CENTER VOPS SRL – deține aparat de verificat nuanța vopselei preț 1.425,9
lei / 301,20 euro fără TVA și stoc de marfă compus din vopsele și pigmenți 8.491,50 lei /
1.793,80 euro fără TVA.

• 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 16.08.2019 la sediul ales al lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel:
MAYER CENTER VOPS SRL  -  ora 12:00,  SC. CAPLIBA SRL - ora
13:00,FRANURO   SRL -ora 15:00, ATIS SYSTEMS SRL-ora 12:00, DIAJE VISION
SRL-ora 11:00;SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL-ora 14:00; 

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Astrele s-au aliniat pentru nativii din
zodia Berbec. Veţi primi o mare
oportunitate de a avansa în proiectul
la care lucraţi, respectiv la locul de
muncă ori în afaceri. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii trebuie să se impună, astăzi, în
faţa celor care au luat în râs toate
performanţele voastre din ultima vreme.
Aţi ignorat până acum toate glumele,
însă este prea mult.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii trebuie să renunţe, astăzi, să
se mai streseze din cauza grijilor şi a
problemelor. Este momentul să priviţi
viaţa cu alţi ochi şi să vă calmaţi.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nativii din Rac trebuie să se
mobilizeze. În ultimele zile v-aţi simţit
oarecum depăşiţi în numeroase
situaţii, lucru care v-a deprimat. 

LEU (23 iulie – 22 august)
Leii vor avea parte, astăzi, de o victorie
răsunătoare. Veţi primi o veste bună
în legătură cu un nou loc de muncă
sau cu o problemă de familie.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nativii din Fecioară vor avea parte,
astăzi, de numeroase momente de
răsfăţ. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanţele vor primi, astăzi, un cadou
neaşteptat. Astrele v-au pregătit o doză
de noroc, astfel că veţi primi un cadou
care va veni sub diferite forme

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Nativii din Scorpion se vor simţi,
astăzi, extrem de iritaţi din cauza unei
probleme minore. Încercaţi să
eliminaţi doza de stres pentru a nu vă
strica întreaga zi.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Nativii din Săgetător vor simţi, astăzi,
gustul amar al dezamăgirii. O rudă
sau un prieten vă va dezamăgi
cumplit, motiv pentru care vă veţi
simţi trişti.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii vor înţelege, în sfârşit, că
doar prin muncă pot reuşi în viaţă.
Dacă până acum aţi aşteptat să vi se
întâmple ceva bun, începând de
astăzi veţi pune piciorul în prag.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu vă grăbiţi să ajungeţi într-un loc
sau să rezolvaţi mai multe probleme
în acelaşti timp. Faptul că, de obicei,
sunteţi foarte grăbiţi nu vă va ajuta cu
nimic astăzi. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Majoritatea nativilor din zodia
Peşti vor fi, astăzi, foarte alintaţi.
Veţi atrage atenţia unei persoane
de sex opus, caz în care aţi putea
fi puşi în faţa unei situaţii
ridicole sau, în cazul celor
singuri, în faţa unei situaţii
extrem de interesante.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Inflo-
reste acum ep 12
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara (r)
12:00 – Puterea exemplu-
lui
13:00 – Muzică şi voie
bună  (reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si
viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului (r)
19:30 – Oameni si fapte (r)

20:45 – Viata la tara (r)
21:45 – Muzica de petre-
cere
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Incursiune în Co-
tidian (r)
03:00 – Saptamana spor-
tiva (r)
04:00 – Box Office
04:30 – Music News
05:00 – Viata la tara 
(reluare)  
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

21:30 - Polițai în misiune

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 -  tac-
erea 22:00 AP Provocări, decizii,
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
Polițai în misiune  00:00  Doctor
Strange  06:00 Ce se întâmplă
doctore ? (R) 06:30 Arena
bucătarilor (R)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

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

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

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

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

depozitelor - Canada - Frate,
unde-i  depozitul meu? 08:35
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 09:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30
Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,
cabine pentru camionete, lână de
alpaca și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco
12:00 Lupte între roboți 13:00
Lupte între roboți 14:00 Lupte
între roboți 15:00 Tehnologie
extremă - Canalul Panama 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - Canada - Frate, unde-
i depozitul meu? 17:00 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 17:30 Fail Army - Episod
8 18:00 Maşini pe alese - Ford
Popular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și
cuțite utilitare 19:30 Cum se
fabrică diverse lucruri? 20:00
Teste de bărbăție - Episod 4
21:00 Deschizătorii de drumuri
- Botezul focului 22:00 Mistere
descifrate - A fost găsită Cursa
370? 23:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod
4 
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Ca să nu fim acuzați
că-n luna august ne ”luăm” la
bursă doar de șoferii diasporeni,
azi am decis să vă arătăm cum
parchează unii sau unele la un
fast food celebru. Am crede că
din grabă și mai ales de foame
șoferul sau șoferița n-a mai
văzut bine liniile și s-a suit pe
dânsele ( liniile). 

La lecturarea comen-
tariilor apărute pe vigilentul
facebook, în dreptul fotografiei,
ne dumirim nițel și aflăm că ar
fi vorba de o șoferiță. Doar că

meniul nu i-a picat prea bine,
sau or fi fost prea picante arip-
ioarele că doamna a fost cam
iute la mânie când a revenit spre
mașina parcată pe linie.

”Dar și în momentul
când am întrebat-o pe
”doamna”: Cu cine ai făcut
școala de șoferi ? 

A folosit cuvinte prea
complexe...!” a scris activistul de
ocazie de pe ”Parchez ca un
bou!”... Noa, dacă te-ai băgat în
seamă, te-ai ales și cu un combo
1+1 la vorbe dulci.

Din cauza foamei?

Trei autoturisme furate din străinătate
descoperite în PTF Petea

Polițiștii de frontieră din
cadrul Punctului de Tre-
cere a Frontierei Petea au

descoperit la controlul de
frontieră un autoturism marca
Seat, care figura în bazele de
date ca fiind furat din Austria.
În ultimele 48 de ore, în același
punct de trecere a frontierei au
mai fost reținute două autotur-
isme, unul marca Jaguar, iar
altul Kia, care erau căutate de
către autoritățile din Italia, re-
spectiv Belgia.

Ieri dimineață, în jurul
orei 05.30, la Punctul de Trecere
a Frontierei Petea, județul Satu
Mare, s-a prezentat, pe sensul de
intrare în țară, pentru efectuarea
formalităților de frontieră,
cetățeanul român F.A., în vârstă
de 50 de ani. 

Acesta conducea o
platformă marca Mercedes
Sprinter, cu ajutorul căreia trans-
porta un autoturism marca Seat,
fără plăcuțe de înmatriculare.

Cu ocazia controlului,
polițiștii de frontieră au efectuat
verificări suplimentare în bazele
de date, în urma cărora au con-

statat că autoturismul marca Seat
era semnalat ca fiind furat din
Austria din data de 31.07.2019.

Drept urmare, autotur-
ismul, în valoare de aproximativ
16.500 lei, a fost indisponibilizat
la sediul Punctului de Trecere
aFrontierei Petea, iar poliţiştii de
frontieră efectuează cercetări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
tăinuire, la finalizare urmând a fi
dispuse măsurile legale ce se

impun.
Reamintim că în data de

10 august a.c., tot în Punctul de
Trecere a Frontierei Petea au mai
fost depistate și indisponibilizate
de către poliţiştii de frontieră
sătmăreni două autoturisme
mărcile Jaguar (în valoare de
94.000 lei) și Kia (în valoare de
18.800 lei) deoarece figurau ca
fiind căutate de către autoritățile
din Italia și Belgia.

FLORIN DURA

Nu mai puţin de şase
cazuri au fost în atenţia prefec-
tului judeţului Satu Mare, Dar-
ius Filip, în cadrul audienţelor
săptămânale. Mai bine de
jumătate dintre persoanele aflate
în audienţele de marţi, 13 august
2019, au prezentat situaţii com-
plexe de fond funciar, unele pe
rolul instanţelor judecătoreşti,
altele în procedură de validare
sau invalidare în cadrul comisi-
ilor de fond funciar. 

De asemenea, un
cetăţean din localitatea Re-
sighea, comuna Pişcolt, a
susţinut că se loveşte de
birocraţie într-un caz de schim-
bare a numelui de pe actele de
proprietate.  

Alte patru persoane au
venit din Turţ pentru a-i

prezenta prefectului situaţia
unor săli de festivităţi despre
care susţin că sunt construite ile-
gal, respectiv realizarea unei îm-
prejmuiri fără a respecta distanţa
legală. 

În toate cazurile,
reprezentantul Guvernului în
teritoriu şi consilierii juridici
au oferit persoanelor soluţiile
viabile şi căile legale de abor-
dare.

Nu mai puțin de 12
subofițeri din cadrul
Detașamentului de Pompieri Satu
Mare au intervenit luni după
amiază pentru stingerea unui in-
cendiu izbucnit la un șopron situat
pe raza localității Medieșu Aurit.

În incendiul izbucnit în
jurul orei 15:30, cel mai probabil
din cauza unor scântei mecanice
de la un dispozitiv electric de
sudură, au ars aproximativ 2 tone
de paie și s-au degradat pereții și
parțial acoperișul șopronului.

Alături de pompierii
profesioniști, pentru localizarea și
stingerea incendiului au intervenit

și pompieri voluntari din cadrul
SVSU Medieșu Aurit. Ambele cat-
egorii de pompieri au fost nevoiți
să intervină la o temperatură de

peste 35 de grade la umbră, iar la
locul incendiului erau cel puțin 50
de grade în locul din care au inter-
venit pompierii.

Prefectul continuă seria audienţelor

ÎNGRIJORĂTOR. Numărul maşinilor furate descoperite la
vămile sătmărene este din ce în ce mai mare

Incendiu în județ
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