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GRAV
Iohannis, acuzat că blochează un proiect pentru

Satu Mare de peste 200 de milioane de euro 
8Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, spune că președintele
face acest lucru cu bună știință
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MIERCURI-NOAPTE, MINUS 4,2 GRADE CELSIUS 
Cea mai scăzută temperatură din
țară, în luna septembrie 2019

Mercurul termome-
trelor a coborât, joi dimineața,
până la minus 4,2 grade Cel-
sius, la Joseni, în județul
Harghita, aceasta fiind cea mai
scăzută temperatură în țară, din
luna septembrie 2019, trans-
mite Mediafax.

Meteorologul de servi-
ciu al Centrului Regional de
Meteorologie Transilvania Sud
Sibiu, Narcisa Milian, a de-
clarat că joi dimineața s-au în-
registrat -4,2 grade Celsius, la
Joseni.

Potrivit sursei citate,
aceasta este cea mai scăzută
temperatură din septembrie

2019.
De asemenea, a fost

frig și în localitățile harghitene
Miercurea Ciuc, unde mercurul
termometrelor a coborât la -3,9
grade Celsius și la Toplița, unde
s-au înregistrat -3,6 grade Cel-
sius.

În următoarele nopți
sunt așteptate aproximativ
aceleași valori negative, apoi
vremea se va încălzi treptat.

Meteorologii anunță o
toamnă lungă și frumoasă , în
zona de Nord-Vest fiind prog-
nozate temperaturi maxime de
19-23 de grade până la finele
lunii octombrie.
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DESCINDERI

Mascații i-au luat cu asalt 
pe traficanții de droguri

8Comprimate ecstasy, un kilogram de canabis și doze de cocaină, ridicate în urma
unor percheziții la Satu Mare

Spitalele din Româ-
nia, clasificate după
calitatea serviciilor

medicale
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De-a lungul celor 30 de
ani de frământări politice
postrevoluționare democratice, de
multe ori rușinoase și lipsite de bun
simț, am asistat la diverse campanii
electorale, în urma cărora „vocea
poporului” s-a materializat, parțial,
în rezultatele „voturilor liber expri-
mate”. După alegeri, intensitatea
vocii poporului s-a diminuat, iar
politicienii  și-au concentrat atenția
în vederea elaborării unor legi, care
de multe ori n-au fost în
concordanță deplină cu realitățile
existente în comunitățile locale și
în mediul de afaceri românesc. Așa
s-a născut și riposta celebră a unui

primar, care a exclamat cu mare in-
dignare: „Să aplice Ei, astfel de legi
în teritoriu !”. În multe din dezba-
terile televizate, la care au participat
de-a lungul vremii lideri politici,
analiști economici și politicieni, șefi
de instituții, „vocea poporului” n-a
mai fost prezentă.

Domeniul politic, plin
de inexactități, comentarii demola-
toare și demagogice, s-a distanțat
de „pulsul” vieții oamenilor, care
nu putea și nu poate fi luat decât
prin intermediul vocii poporului.
După atâția ani de socialism, simțul
proprietății capitaliste s-a diminuat
pentru unii români, dar nimeni nu
a imaginat formulele necesare op-
time pentru transformarea cât mai
rapidă a României într-un stat
democratic autentic, în mult
menționata „Tranziție spre econo-
mia de piață!”. Aceasta  continuă și
este alimentată de o „demență”
incredibilă și un fanatism politic
ridicol... Modelele democratice
străine, aplicate, adaptate și readap-
tate, n-au făcut decât să genereze
tensiuni și disensiuni în viața
politică a patriei noastre, care
dăinuie până în zilele noastre.
Aleșii poporului s-au transformat
încet-încet, mulți dintre ei, din pri-
eteni în dușmani, iar proiectele
electorale elaborate în urma ideilor
rostite de „vocea poporului” din
comunitățile țării nu au fuzionat

pentru a se coagula într-un sistem
democratic coerent, riguros, nor-
mal și stabil, în vederea redefinirii
pe deplin și cu succes a vieții sociale
și economice din România
postdecembristă. 

„Acumulările sălbatice de cap-
ital”, haosul legislativ, disputele
politice rău intenționate, existente
la un moment dat, imixtiunile
surprinzătoare ale capitalurilor
străine puternice, concurența
neloială și prețurile de dumping, au
creat un sistem democrat atipic,
șubred și vulnerabil, cu multe vic-
time, mai mult sau mai puțin vino-
vate de această stare de fapt incertă
și derutantă. Inexistența unui nu-
cleu, format din politicieni români
maturi și inteligenți, care să ela-
boreze reforme specifice unei
democrații sănătoase, ancorate în
trăirile și dorințele rostite prin in-
termediul vocii poporului, a gen-
erat un soi de Orgolii politice
nocive pentru societatea
românească. Aceste Orgolii s-au
„luptat”, vorba vine, la „vânătoare”
cu tot felul de „vrăjitoare” inexis-
tente. Credeți că acești politicieni
imaturi s-au mai gândit la prover-
bul înțelept VOX POPULI, VOX
DEI ?! ( „Vocea poporului este
vocea lui Dumnezeu ?!”). În zilele
noastre încă mai avem de-a face cu
un sistem democratic superficial,
care „plutește” prin mințile

românilor, ca o barcă șubredă în
derivă. Sistemul democratic actual
nu este funcțional, dar este per-
fectibil! Pentru ca acest Sistem să
ajungă într-o stare de normalitate
avem nevoie de politicieni
necontaminați de microbul luptei
pentru Putere. Avem nevoie și de
politicieni economiști, foarte buni
strategi, care, mai presus de orice, ar
trebui să-și folosească inteligența și
forța dăruită de alegători pentru a
definitiva pe deplin sistemul dem-
ocratic autentic românesc. Aceasta
este „Vocea poporului” , care
dorește să  disperseze „o dată pen-
tru totdeauna” ceața haosului
bâjbăielilor politice părtinitoare,
agresive, neconcludente și inefi-
ciente pentru „o funcționare
normală” a Democrației în Româ-
nia. Acei politiceni, care „nu au
chemarea”  harului dăruit de bunul
Dumnezeu, pentru această „misi-
une nobilă a Interesului național”,
și au alte și alte interese personale,
să plece acasă ! Cred că unor politi-
cieni, care n-au înțeles nici până
astăzi care sunt „mesajele vocii
poporului” român, li se potrivesc
foarte bine cuvintele rostite de psi-
hologul nonconformist Pera No-
vacovici: „ La cei care nu reușesc să
își urmeze vocația, vocația socială
cu convențiile ei se aude mai tare
decât vocea interioară. Vocea
grupului, a turmei, este lege !”. 

DUMItRU
ţIMERMAn

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

IncURsIUnE 
în cOtIDIAn
Ucrainenii sătmăreni sunt
un model de conviețuire
interetnică
IRINA LIUBA HORVAT -
președintele Filialei Uniunii
Ucrainenilor din România -
ne va vorbi în emisiunea din
această seară, de la ora 20.45,
despre Adunarea Generală a
Congresului mondial al
ucrainenilor, care a avut loc la
Berlin, în perioada 6-8 sep-
tembrie, dar și despre alte

acțiuni culturale ale ucraine-
nilor sătmăreni. Realizator:
Dumitru Țimerman.

DUMInIcĂ
VIAțA LA țARĂ
Bogățiile toamnei și
producătorii agricoli
sătmăreni
Vremea capricioasă din ultima
perioadă de timp a dat și dă
bătaie de cap fermierilor
sătmăreni, care ne vor vorbi
despre producțiile agricole din
acest an, în emisiunea VIAȚA
LA ȚARĂ, difuzată
duminică, de la ora 13.00,   la
NORD VEST TV. Realiza-
tor: Dumitru Țimerman.

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

Unde este „Vocea poporului”?!

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 20 septembrie 2019
ziua 263 a anului

Soarele răsare la 7 și 12 minute,
apune la 19 și 31 minute.

1940 - A început procesul de
evacuare a populației din ter-
itoriul cedat Bulgariei
(Cadrilaterul) în urma
tratatului de la 7 septembrie
1940, proces încheiat la 1 oc-
tombrie 1940.

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

(Augustin)

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 - Ss. mare mucenic
Eustatie, soția sa Teopista și cei
doi fii Agapie și Teopist.
Greco-catolic - Ss. Eustațiu și
Teopista cu fiii lor Agapiu și
Teopist, martiri.
Romano-catolic - Ss. Martiri
din Coreea.
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DESTINAţII DE wEEkEND

Palatul Bánffy, perla arhitectonică a Transilvaniei.
Edificiul găzduieşte Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Palatul Bánffy din Cluj
este cel mai important
edificiu baroc din Cluj-

Napoca şi unul de referinţă
pentru arhitectura de secol
XVIII din România, decoraţia
arhitecturală în piatră fiind
completată cu o serie de scul-
pturi cu valoare artistică deose-
bită realizate de Anton
Schuchbauer. Clădirea este în-
scrisă la prima categorie (A) în
lista clădirilor de patrimoniu
arhitectural şi artistic naţional
al României.

Edificiul a fost ridicat în
perioada 1774-1785, de către ar-
hitectul german Johann Eberhard
Blaumann ca reşedinţă particu-
lară a contelui Bánffy György (de-
venit mai târziu guvernator al
Transilvaniei). Ulterior, clădirii i-
au fost date alte destinaţii: reşe-
dinţă de protocol, Cazinou
Naţional, clădire de apartamente
şi spaţii comerciale, sediu de so-
cietăţi industriale. În anul 1925 a
fost construit chiar un cinemato-
graf în curtea imobilului.

În anul 1956, Comuna
Urbană Cluj a dat palatul în folo-
sinţă Muzeului de Artă, înfiinţat
în anul 1951. Între anii 1960-74

la palat au avut loc vaste lucrări
de restaurare.  Muzeul s-a mutat
în palatul parţial restaurat în
1962 şi a fost deschis publicului
în 1965.

În prezent, palatul este
proprietate publică a judeţului
Cluj şi se află în administraţia
Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

Palatul Bánffy este com-
pus din patru aripi dispuse în
jurul unei curţi interioare rectan-
gulare. Dinspre stradă, accesul pe
latura principală (dinspre Piaţa
Unirii) se face pe o galerie triplă,
monumentală, cu deschidere spre
încăperile principale ale palatu-
lui, aflate în aripa vestică. Această
scară cu trei rampe, fiecare dintre
acestea având lăţimea de 2 m, este
cea mai mare de acest fel din
Transilvania.

Proiectul palatului eta-
jat urmează tipul palatelor orăşe-
neşti din apusul Europei vremii:
planul pătrat cu o curte interioară
închisă de cele patru aripi, acope-
rişul de tip mansardă, faţadele de
palat spre exterior, respectiv cur-
sivele interioare etajate deschise
spre curtea interioară cu arcade la
parter şi cu colonade la etaj.

Motivul central al atti-
cului faţadei principale este stema
familiei Bánffy, susţinută de gri-
foni înaripaţi şi încoronaţi. În
jurul acestei steme sunt dispuse,
alternând cu câte două urne, sta-
tuile unor divinităţi antice operă
a sculptorului Anton Schu-
chbauer (Marte, Pallas Athena,
Diana, Apollo, Perseu, Hercule);
dispoziţia statuilor respectă prin-
cipiul simetriei, caracteristic an-
samblului clădirii.

Proporţiile monumen-
tale şi suprafeţele faţadelor cu re-
zalitul corpului central având la
etaj balconul cu traseu semicircu-
lar, statuile divinităţilor antice,
stilul elegant al tâmplăriilor şi al
elementelor decorative interioare

dau un aspect specific palatului,
care se înscrie în curentele artis-
tice europene ale epocii.

Decorul interior origi-
nal s-a păstrat în cea mai bună
condiţie la etajul aripii vestice.
Din relatările bibliografice se ştie
că aici s-a aflat cea mai preten-

ţioasă parte a reşedinţei: două şi-
ruri de săli, cele cinci încăperi
orientate spre piaţă - spaţiile cele
mai reprezentative ale palatului,
primind un bogat decor: lam-
briuri şi obloane de lemn, vopsite
în alb, cu decor  cioplit în relief şi
aurit, cu un aspect foarte elegant.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 20.09. 2019 între orele
10:30 - 13:30  la Cabinet Dr. Coica,
va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE-

TRAUMATOLOGIE, 
doctor in medicina, competenta in
chirurgie artroscopica, membru
fondator al US Alumni International
Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999; 0732116826;
0722588041
___________________________
În data de 27.09.2019 la ora 9:30  la
Cabinet Dr. Coica, va consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST 

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
___________________________
Sambata  21.09.2019   intre orele
09:00-12:00

Dr.Andercou Aurel-Iuliu–Iosif
MEDIC PRIMAR  CHIRURGIE

GENERALA: stomac, colecist,
ficat, colon, rect;

MEDIC PRIMAR CHIRURGIE
VASCULARA: varice, arteriopatii,

tromboflebite
EXPLORARI: ecodoppler vascular
OPERATII: hernii, varice, he-
moroizi, tiroida, tumori ale pielii si
tesutului subcutanat
Programari:  telefon mobil
/0722365380 fix  0261766390
___________________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE

Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
___________________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00  la
Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian Blaga
CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST 

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul de
Trimitere de la medicul de familie!
Programări: 0740.839.818
___________________________
Zilnic intre orele 10:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST 

DERMATO-VENEROLOGIE
Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
___________________________
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

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

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015
___________________________
În fiecare Marti si Joi între orele
13:00-18:00 la Cabinet Dr. Coica,
bl.CU.6. ap. 2  va consulta:

Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
___________________________
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Accident pe
Drumul Careiului

Un nou accident a
avut loc miercuri, în jurul orei
17.00, pe Drumul careiului.
Potrivit primelor informații,
șoferul unui autoturism marca
Volkswagen nu a păstrat
distanța de siguranță în mers
față de un autoturism marca
skoda aflat în fața sa. În urma
impactului, autoturismul skoda
a ajuns cu o roată peste bordură,
direct pe spațiul verde.

În urma impactului a
rezultat avarierea ambelor
mașini, dar se pare că nicio
persoană nu ar fi fost rănită.
cert este faptul că la fața locului
a ajuns și un echipaj al Poliției
rutiere, care a demarat primele
cercetări pentru a stabili cu
exactitate cine este vinovatul
pentru acest incident.

Accident cu
victime între 
Satu Mare și Bihor

Un grav accident
rutier s-a produs miercuri pe
Dn19, lângă Diosig, în urma
căruia doi jandarmi şi un civil
au ajuns la spital. astfel, aflat
la volanul unui autoturism
audi, cu care circula pe
direcţia Oradea – satu Mare,
bărbatul a intrat într-o
depăşire neregulamentară,
izbind frontal autospeciala
Jandarmeriei aflată în drum
spre Oradea, după o misiune.
“În urma accidentului rutier,
conducătorii ambelor
autoturisme şi un bărbat de 38
ani din Oradea, pasager în cel
de-al doilea autoturism, au
suferit leziuni pentru îngrijirea
cărora au fost transportaţi la
spital”, a comunicat, miercuri,
purtătorul de cuvânt al Poliţiei
Bihor, comisarul şef alina
Fărcuţam citat de
BiHOrEanUL.

Victimele au fost
preluate de medicii Unităţii de
Primire a Urgenţelor din
spitalul clinic judeţean
Oradea. cele mai grave leziuni
le are şoferul din audi, care a
avut nevoie de intervenţii de
urgenţă pentru a fi stabilizat.
“Pacientul este stabil, acum,
dar are leziuni serioase la
nivelul toracelui”, a explicat
BiHOrEanULUi şeful
sMUrD-UPU Bihor, dr.
Hadrian Borcea. Potrivit
medicului, viaţa celor doi
jandarmi nu este în pericol.
“Unul dintre ei a suferit o
fractură de stern, iar cel de-al
doilea are fracturi la toate
membrele, şi cele inferioare, şi
superioare”, a mai spus Borcea.

Lansare de carte „Colonizarea
germană în comitatul Satu Mare”

Gest emoționant până la
lacrimi făcut de un câine

Joi, 26 septem-
brie 2019, de la ora 17.00,
în sala cavalerilor a
castelului Károlyi din
municipiul carei va avea
loc lansarea volumului
„colonizarea germană în
comitatul satu Mare"(„a
szatmár vármegyei német
telepítés") - ediție
bilingvă, autor: Vonház
istván. În cadrul eveni-
mentului va lua cuvântul
prof. dr. teodor ardelean,
directorul Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu" din Baia Mare.
Momentul artistic va fi prezentat
de formația de muzică șvăbească
Karoler trio (tünde Lörincz,
szilveszer Lörincz și Johann
Vezér).

cartea aduce un
omagiu întregului fenomen de
colonizare, își propune misiunea
de a face cunoscute originea, isto-
ria și prezența unui grup etnic im-

portant și foarte activ cultural și
economic. satele șvăbești din
județul satu Mare reprezintă un
bun exemplu pentru bogăția
eterogenității culturale din
românia. Populația șvabă
colonizată aici în secolul al
XViii-lea constituie un element
important în dezvoltarea socio-
economică a transilvaniei de
nord-Vest din secolele ulterioare.
intarea la eveniment este liberă!
Vă așteptăm cu drag!

O scenă de-a dreptul
emoționantă a avut loc miercuri
în județul satu Mare. Un câine
nu și-a părăsit stăpânul nici după
ce acesta a decedat.

scena surprinsă de un
sătmărean s-a petrecut în cimi-
tirul din satul iegheriște, județul
satu Mare. În cursul zilei de mier-
curi, aici a fost înmormântat un
localnic.

câinele acestuia, însă,
ce pare a fi un metis husky, nu și-
a părăsit stăpânul nici după ce
trupul neînsuflețit al acestuia a
fost introdus în mormânt. a stat
la mormântul acestuia o bună
perioadă de timp. cu toate că cel
decedat avea 86 de ani.

asta da dovadă de iubire
de care, de multe ori, noi, oa-
menii, nu suntem capabili.

GraV
Iohannis, acuzat că blochează un proiect pen-
tru Satu Mare de peste 200 de milioane de euro
8Ministrul Fondurilor Europene, roxana Mînzatu, spune că președintele face acest
lucru cu bună știință

Preşedintele Klaus Iohan-
nis este acuzat de min-
istrul Fondurilor

Europene, Roxana Mînzatu, că
blochează cu bună ştiinţă
proiecte guvernamentale de
mediu, finanţate cu fonduri eu-
ropene. Printre aceste proiecte
se află și un proiect al județului
Satu Mare în valoare de peste
200 de milioane de euro care
vizează extinderea și modern-
izarea rețelelor de apă și
canalizare în județ. 

Proiecte blocate 
de președinte

Ministrul Fondurilor
Europene dă exemplu șase
proiecte de apă şi apă-uzată în val-
oare totală de 1.558.685.670
euro, proiecte condiţionate de
obţinerea avizului Ministrului
Mediului, „portofoliu blocat de
preşedintele Klaus iohannis”,
potrivit site-ului news.ro. 

“săptămâna aceasta,
Guvernul româniei ar fi trebuit
să adopte o Hotărâre de Guvern
prin care proiectele vizând reţelele
de apă şi apă-uzată să poată bene-
ficia de aplicarea ratei forfetare de
6% din veniturile nete, agreată cu
comisia Europeană. această
măsură este ultimul pas într-un
proces la care s-a lucrat intens în ul-
timele luni pentru a permite
semnarea urgentă a contractelor de
finanţare cu operatorii regionali de
apă. Orice zi de întârziere afectează
implicarea oraşelor în proiecte şi
semnarea contractelor de lucrări,
iar ulterior, pentru transmiterea cât
mai rapidă a proiectelor spre apro-

bare la cE. Din păcate, prin re-
fuzul lui Klaus iohannis de a ac-
cepta numirea ministrului
Mediului, toate procedurile sunt
blocate din cauza lipsei avizului
ministrului de resort”, a declarat
ministrul Fondurilor Europene,
conform unui comunicat transmis
de PsD, citat de news.ro.

Proiect de peste 200
de milioane de euro
pentru Satu Mare,
blocat

roxana Mînzatu face
referire la cele mai avansate
proiecte pregătite pentru acce-
sarea de fonduri europene POiM
pentru investiţii majore în reţele
judeţene de apă şi canalizare blo-

cate de lipsa unui ministru interi-
mar la Mediu: constanţa -
593.184.990 euro (valoare
eligibilă); Olt  - 210.114.413 euro
(valoare eligibilă); Buzău  -
292.925.510 euro (valoare
eligibilă);  satu Mare –
211.811.629 euro (valoare
eligibilă); Oneşti – 47.000.000
euro (valoare eligibilă); Bucureşti
Ghidigeni – 40.974.215 euro
(valoare eligibilă), mai scrie
news.ro.

conform sursei citate,
proiectele urmau să deservească o
populaţie totală de 1.171.727 de
cetăţeni, beneficiari ai serviciilor
de alimentare cu apă potabilă şi
751.177 de cetăţeni, beneficiari ai
serviciilor de canalizare.

“Klaus iohannis trebuie
ă înţeleagă că din dorinţa sa de a

bloca PsD şi Guvernul româniei,
ajunge să facă rău românilor, ben-
eficiari de programe care se
derulează cu fonduri europene.
nu a înţeles nici astăzi, după cinci
ani de mandat în fruntea ţării, că
deciziile sale afectează viaţa oame-
nilor. Preşedintele ar trebui, mai
degrabă, să le explice românilor,
de la înălţimea tribunei
prezidenţiale, de ce blochează
proiectele de apă şi apă-uzată, să
le spună celor peste 1.2 milioane
de oameni din constanţa, Olt,
Buzău, satu Mare, Oneşti sau
Bucureşti, de ce lucrările nu se
execută şi de ce românia va
ajunge în situaţia de a nu putea
cheltui banii europeni pe proiecte
de necesitate publică”, a mai de-
clarat ministrul roxana Mînzatu,
citată în comunicat.

acUZE. Președintele Iohannis blochează acest proiect cu bună știință

cristian stan
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DESCINDERI

Mascații i-au luat cu asalt pe
traficanții de droguri
8Comprimate ecstasy, un kilogram de canabis și doze de cocaină, ridicate în urma
unor percheziții la Satu Mare

Polițiștii specializați în
combaterea criminalității
organizate din Satu

Mare, sub coordonarea
procurorilor D.I.I.C.O.T. –
Biroul Teritorial Satu Mare, au
efectuat, ieri dimineață, 11
percheziții domiciliare în județ.
Acțiunea a vizat destructurarea
unei grupări specializate în
traficul și consumul de droguri
de risc și mare risc. 

Acțiune în forță
În urma perchezițiilor

(pe raza municipiului Satu Mare
și a orașului Negrești Oaș), au
fost ridicate, în vederea
confiscării, 60 de comprimate
ecstasy, un kg de canabis și 16
doze de cocaină și 3 doze
amfetamină.

La sediul D.I.I.C.O.T. –
Serviciul Teritorial Oradea vor fi
aduse, în vederea audierii, un
număr de 5 persoane, față de care
vor dispune măsuri legale în
consecință.

Acţiunea a beneficiat de
suportul de specialitate al
Direcției Operațiuni Speciale
din Poliția Română. 

La activități au
participat luptătorii de acțiuni
speciale și polițiștii criminaliști

din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare și
jandarmi ai Inspectoratului de
Jandarmi Județean Satu Mare.

Nu este pentru prima
dată când mascații fac
percheziții la traficanți de
droguri de mare risc din
județul Satu Mare. Ultima
astfel de acțiune a avut loc la

jumătatea lunii martie a anului
trecut, când mascații au ridicat
96 de pastile de ecstasy, 567 de
grame de metamfetamină și
17,5 grame de canabis, în urma
a  două percheziții domiciliare,
efectuate în municipiul Satu
Mare.

De asemenea, o
acțiune spectaculoasă a avut
loc în luna octombrie a anului

2017, când o mașină cu
numere de Ilfov a fost oprită de
mascați în trafic la intrarea în
Micro 17. 

În afară de aceste
acțiuni, în ultima perioadă au
mai avut loc și alte descinderi
mai mici care au avut ca scop
destructurarea unor rețele de
trafic de droguri pe raza
județului Satu Mare.

florIn DurA

Amenzi de peste
60.000 lei date 
într-o singură zi 

Peste 120 de
sancțiuni contravenționale
au fost aplicate de polițiștii
rutieri sătmăreni la data de
18 septembrie a .c., ca
urmare a unor acțiuni
desfășurate pe raza
județului Satu Mare, în
vederea prevenirii și
combaterii accidentelor
rutiere.

Astfel, la data de
18 septembrie a .c.,
polițiștii rutieri din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
desfășurat mai multe
acțiuni pe raza județului,
pentru depistarea
conducătorilor auto care
încalcă normele rutiere și
pentru prevenirea
accidentelor rutiere, ocazie
cu care au aplicat peste 120
de sancțiuni
contravenționale, în
valoare de aproximativ
64.000 de lei.

De asemenea,
polițiștii  au aplicat măsura
complementară de
suspendare a dreptului de a
conduce în cazul a 11
conducători auto.

Șofer băut,
victimă gravă a
unui accident în
Cionchești

Polițiștii au
efectuat, la data de 18
septembrie a .c., cercetarea
la fața locului în cazul unui
eveniment rutier produs pe
raza localității Cionchești.

La data de 18
septembrie a .c., la ora
19.08, polițiștii Biroului
Rutier Satu Mare au fost
sesizați despre producerea
unui eveniment rutier pe
D.J. 193C, în localitatea
Cionchești.

În urma efectuării
cercetării la fața locului,
polițiștii au stabilit faptul
că un bărbat, de 61 de ani,
din localitatea Satu Mare,
aflându-se la volanul unui
autoturism, pe fondul
neasigurării la efectuarea
unei manevre de
întoarcere, a intrat în
coliziune cu un alt
autoturism condus în
aceeași direcție de mers, de
către un sătmărean, de 24
de ani. 

În  urma  evenimentului
rutier a rezultat rănirea
gravă a conducătorului
auto, de 61 de ani, totodată
acesta fiind testat cu
aparatul alcooltest a
rezultat o concentrație
alcoolică de 0.41 mg/l
alcool pur în aerul expirat.

Cercetările în
această cauză continuă în
cadrul dosarului penal
întocmit.

CAPTURĂ. În urma perchezițiilor, mascații au găsit cantități impresionante de droguri

D e p u t a t u l
sătmărean Ioana Bran a
reacționat la decizia Curții
Constituționale a României
prin care aceasta dă drep -
tate Guvernului în conflic-
tul constituțional cu
Președintele României. 

”S-a dovedit încă o
dată că președintele Klaus
Iohannis este preocupat
doar de campania electorală
și Constituția nu îi este
familiară sau preferă să nu
țină cont de ea… Dl. Iohan-
nis și-a făcut un obicei
păgubos din a bloca Guver-
nul, chiar dacă asta
înseamnă încălcarea
Constituției în mod
repetat.

Judecătorii Curții
Constituționale au decis că
președintele a încălcat
Constituția și trebuie să
emită DE ÎNDATĂ de-
cretele de revocare a

miniștrilor solicitate de
primul-ministru, precum și
decretele de desemnare a
miniștrilor interimari
propuși. Sper ca domnul Io-
hannis să renunțe la abuzuri
și la obsesia propriului
brand de candidat și să lase
Guvernul să lucreze pentru
români. Guvernul va veni în
fața Parlamentului. PSD nu
se teme de acest vot!”, a de-
clarat Ioana Bran.

La Satu Mare va fi deschis
un Centru comunitar pentru per-
soanele vârstnice ce va fi realizat din
fonduri europene.

În acest sens, ieri a fost
lansat proiectul ”Implicat și la vârsta
înțelepciunii”, derulat de Direcţia de
Asistenţă Socială Satu Mare și
Primăria municipiului Satu Mare,
în parteneriat cu Organizația Cari-
tas. În cadrul acestui proiect,
Primăria va înființa un centru co-
munitar pentru persoanele vârst-
nice și va fi înființat serviciul „Masa
pe roți” care va asigura distribuirea
hranei pentru cel puțin 40 de vârst-
nici izolați la domiciliu. 

”Vom realiza din fonduri
europene un centru comunitar și
vom înființa serviciul ”Hrană pe
roți” pentru persoanele în vârstă.
Mulțumesc Direcției de Asistență
Socială și Organizației Caritas pen-
tru implicare. Sunt convins că ser-
viciile oferite vor răspunde în
totalitate nevoilor persoanelor în
vârstă din municipiu”, a fost
declarația primarului municipiului
Satu Mare, Kereskenyi Gabor. 

Valoarea proiectului este
de 2,786,616.39 lei din care
finanțarea UE nerambursabilă este
de 2,753,656.66 lei, iar contribuția
proprie este de 32,959.73 lei.

Ioana Bran: „Guvernul va veni
în fața Parlamentului. PSD nu
se teme de acest vot!”

Centru comunitar pentru per-
soanele vârstnice, la Satu Mare
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E posibil ca păcatul să devină o cauză a bolii?
“Iisus i-a zis: Iată că te-ai

făcut sănătos. De acum să
nu mai păcătuieşti, ca să

nu-ţi fie ceva mai rău” (Ioan V; 14).

citind cuvintele de mai
sus, adresate de către Domnul iisus
Hristos slăbănogului vindecat de la
scăldătoarea Vitezda, ne punem o
întrebare firească: este posibil ca
păcatul să fie o cauză a bolii?
răspunsul este unul afirmativ. “Pa-
raclisul Maicii Domnului” o spune
atât de elocvent: “Din pricina
păcatelor mele, mi se îmbolnăvesc
trupul şi sufletul...” sănătatea este
cea mai preţioasă comoară a vieţii
umane. o apreciem atunci când o
avem, dar mai ales după ce am pier-
dut-o. Pe bună dreptate, se găsesc
consemnate în cartea sfintei scrip-
turi, “Înţelepciunea lui isus sirah”,
următoarele: “Mai bun este săracul
sănătos şi tare cu puterea, decât bo-
gatul care are trupul său rănit.
sănătatea şi buna tărie este mai bună
decât tot aurul şi trupul sănătos şi cu
putere, decât avuţia nenumărată. nu
este mai bună avuţia decât sănătatea
trupului şi nu este bucurie mai mare
decât bucuria inimii. Mai bună este
moartea decât viaţa amară sau decât
boala necontenită” (cap. XXX; 14-
17). 

trupul cel mai sănătos şi
viguros se poate ruina în momentul
în care se lasă înrobit de patimi şi
păcate, ca de pildă: îmbuibarea,
lăcomia, beţia, desfrânarea. De aici
apelativele adresate unor persoane:
lacom, beţiv, desfrânat. Între păcat,
care “rupe comuniunea omului cu
Dumnezeu”, după expresia sfântului
Grigorie Dialogul, fiind călcarea
voii şi a poruncilor dumnezeieşti, şi
boală se stabileşte o relaţie ca între
cauză şi efect. Păcatul este cauza, iar
boala efectul. Însă, păcatul nu
aparţine firii noastre, ci este virusul
pe care îl putem înlătura, împiedi-
când instalarea bolii în organism.
nu păcatul, ci virtutea aparţine firii
omeneşti. aşa cum dispare întune-
ricul la ivirea luminii, tot astfel dis-
pare păcatul la apariţia virtuţii.
aceasta înseamnă, scria Pr. prof. dr.
sorin cosma, că dacă vom cultiva în
suflet blândeţea, putem alunga din
fire mânia; prin cumpătare şi înfrâ-
nare alungăm desfrâul şi beţia; prin

smerenie îndepărtăm mândria, slava
deşartă şi iubirea de sine; cultivând
milostenia, vom alunga din suflet
avariţia şi lăcomia; dacă vom fi curaţi
cu inima, va dispărea orice urmă de
invidie şi răutate, fiind astfel
deopotrivă plăcuţi lui Dumnezeu şi
oamenilor. este ca şi cum ai părăsi
un drum greşit şi ai apuca pe o cale
netedă şi dreaptă, care duce spre îm-
plinirea scopului propus: mântuirea
sufletului. Pentru atingerea acestui
ţel suprem, este imperios necesar să
privim păcatul ca pe un rău al fiinţei
noastre de care putem şi trebuie să
ne debarasăm, spre a asigura vieţii
buna ei desfăşurare şi sănătate,
câştigându-ne concomitent şi ferici-
rea în eternitate. Deci, noi înşine
avem datoria să părăsim păcatul şi să
ne apropiem de Dumnezeu, prin
virtute, căci iată ce ne spune sfântul
ioan Gură de aur:
“nerecunoaşterea propriilor păcate
i-a făcut pe iudei să se depărteze de
Hristos, dar recunoaşterea păcatelor
le-a născut dorinţa de a căuta pe
răscumpărător şi de a dori iertarea
păcatelor... că dacă nu şi-ar fi recu-
noscut păcatele, n-ar fi cerut nici
harul; şi necerându-l, n-ar fi dobân-
dit iertare”. Vina păcatului este a
noastră. În zadar îl învinuim pe dia-
vol, ca şi cum el ar fi un fel de res-
ponsabil universal pentru păcatele
tuturor. Dumnezeu ne-a creat buni.
noi am ales răul. Păcatul ne
copleşeşte doar dacă permitem să se
întâmple acest lucru. Şi cel mai grav
e faptul să nu conştientizăm că am
păcătuit şi să nu ne preocupe în-
dreptarea. e ca şi cum ai suferi de o
boală gravă, iar tu să susţii că eşti de-
plin sănătos. 

Păcatul întunecă chipul
lui Dumnezeu din noi, împiedi-
cându-l să strălucească în fiinţa
noastră. totodată, ne împiedică să-
l cunoaştem pe Dumnezeu,
despărţindu-ne de acesta. sfântul
atanasie cel Mare remarca: “… e ne-
cesar să înfăţişăm adevărul
învăţăturii bisericeşti: că răul nu e de
la Dumnezeu, nici n-a fost în Dum-
nezeu, nici n-a fost de la început,
nici nu există vreo substanţă a lui, ci
oamenii, respingând gândul binelui,
au început să gândească şi să-şi
născocească cele ce nu sunt şi cele pe
care le voiesc… Pentru că sufletul a

fost făcut ca să vadă pe Dumnezeu
şi să fie luminat de el. Dar în locul
lui Dumnezeu el a căutat cele
stricăcioase şi întunericul”. noi, oa-
menii, suntem înzestraţi de Dumne-
zeu cu putere şi libertate. De ce nu
ne folosim libertatea aşa cum ar tre-
bui? De ce, din stăpâni, ne
transformăm în robi ai patimilor şi
ai păcatelor? De ce refuzăm demni-
tatea pe care ne-a dat-o creatorul,
întunecând chipul lui din noi? De
ce păcătuim la nesfârşit? suntem li-
beri, dar să ne păstrăm libertatea şi
s-o întrebuinţăm în sens pozitiv,
nelăsându-ne înrobiţi de porniri şi
pofte păcătoase, de patimi şi vicii,
după îndemnul sfântului apostol
Petru: “trăiţi ca oamenii liberi, dar
nu ca şi cum aţi avea libertatea drept
acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai
lui Dumnezeu” (i Petru ii; 16), pre-
cum şi al sfântului apostol Pavel:
“căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la
libertate; numai să nu folosiţi liber-
tatea ca prilej de a sluji trupului, ci
slujiţi unul altuia prin iubire” (Gala-
teni V; 13). 

Împlinind voia divină,
trăim împreună cu Dumnezeu, sau
Dumnezeu trăieşte în noi. Dar în
clipa în care comitem păcatul, indi-
ferent cum s-ar numi el, ne
înstrăinăm de Domnul sau mai bine
zis Îl izgonim din fiinţa noastră şi
intrăm în sfera de influenţă a diavo-
lului şi chiar în stăpânirea lui, dacă
persistăm în rătăcire. Pentru a ne
convinge de realitatea acestor cu-
vinte, să cercetăm puţin sfânta
scriptură. aici citim că “cine
săvârşeşte păcatul este de la diavolul,
pentru că de la început diavolul
păcătuieşte” (i ioan iii; 8), că “ori-
cine săvârşeşte păcatul este rob
păcatului” (ioan Viii; 34) şi că
“plata păcatului este moartea” (ro-
mani Vi; 23). Păcatul l-a transfor-
mat şi pe diavol dintr-un înger
luminat în satan. la fel procedează
şi în cazul nostru. ne amăgeşte, ne
produce plăcere şi satisfacţie, ne pro-
pune fericire eternă, dar în final roa-
dele pe care le culegem sunt amare:
moartea veşnică şi chinurile veşnice
ale iadului. ne răpeşte harul dumne-
zeiesc, pacea, liniştea, lumina, bine-
cuvântarea şi ne târăşte de la extaz la
agonie, încă în trup fiind. el “îşi în-
cepe lucrarea prin introducerea ia-

dului în om şi o sfârşeşte prin intro-
ducerea omului în iad”, după
afirmaţia lui Filaret, mitropolitul
Moscovei. 

să nu ne autoamăgim cre-
zând că putem păcătui în ascuns fără
ca Dumnezeu să ne vadă. Dacă el ne
ascultă în momentele în care ne
rugăm şi noi suntem conştienţi de
faptul acesta, atunci, cu siguranţă,
niciun păcat nu poate scăpa de ve-
derea lui. aşadar, să nu uităm că
Dumnezeu este Judecător drept nu
numai al lucrurilor din afară, ci şi al
gândurilor lăuntrice. totodată, să nu
dăm dovadă de naivitate, catalogând
păcatele după gravitatea sau simpli-
tatea lor, împărţindu-le în grele sau
uşoare, deoarece şi cele care în
aparenţă sunt mici, prin comiterea
lor repetată ne conduc spre altele
mai mari,  îmbolnăvindu-ne sufletul
şi trupul, lipsindu-ne de harul lui
Dumnezeu. orice păcat este grav,
pentru că ne desparte de Părintele
nostru ceresc şi ne apropie de iad,
dacă nu ne debarasăm de el la timp.
cât de dificil este a judeca dacă
păcatul făcut e mare sau mic, ne
spune Fericitul augustin: “e foarte
greu a afla şi periculos a stabili care
sunt păcatele ce îl împiedică pe om
a ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu,
care sunt păcatele grele şi care sunt
uşoare. aceasta nu se poate stabili
prin judecată omenească, ci numai
prin cea dumnezeiască”. Prin urmare,
toate sunt la fel de dăunătoare
sănătăţii noastre sufleteşti şi trupeşti.
am remarcat, aşadar, că păcatul este
o cauză a bolii. ca atare, să ne ferim
de el, iar dacă am păcătuit să ne
îndreptăm acum pentru că timpul
trece. Păcatul produce durere şi în
sfârşit moarte. Din nefericire, doar
când ajungem la necaz, ne
îndreptăm paşii spre Dumnezeu.
oare de ce numai atunci ne aducem
aminte de Dumnezeu, pe care l-
am părăsit prin păcat? a păcătui este
omeneşte; stăruinţa în păcat consti-
tuie dorinţa şi victoria diavolului
asupra noastră. sfântul chiril al ie-
rusalimului zice: “Păcatul făcut din
neştiinţă se iartă, dar este osândit cel
care stăruie în răutate”. toţi suntem
păcătoşi, toţi greşim într-un fel sau
altul, dar dacă ne conştientizăm
greşelile şi ne întoarcem la Dumne-
zeu cu inimă înfrântă şi smerită,

căindu-ne cu sinceritate, “el este cre-
dincios şi drept, ca să ne ierte
păcatele şi să ne curăţească pe noi de
toată nedreptatea”  (i ioan i; 9). e
foarte uşor să facem un păcat, dar e
nespus de greu să ne eliberăm de
jugul lui. cu toate acestea, chiar
dacă am căzut în păcat, să nu
deznădăjduim, fiindcă ne putem
vindeca prin pocăinţă. “am
păcătuit? se întreba sfântul efrem
sirul. să ne pocăim. De mii de ori
am păcătuit? De mii de ori să ne
pocăim. Pentru tot lucrul bun se
bucură Dumnezeu; în chip deose-
bit, însă, se bucură pentru sufletul
care se pocăieşte şi pe care, întor-
cându-se, îl primeşte cu înseşi mâi-
nile sale”. ce asigurare minunată! Îl
primeşte cu înseşi mâinile sale!
Mântuitorul nostru iisus Hristos
“nu a venit să cheme pe cei drepţi, ci
pe cei păcătoşi la pocăinţă” (Matei
iX; 13). Mare este puterea diavolu-
lui asupra noastră prin intermediul
păcatului care ne copleşeşte, dar mai
mare este puterea lui Dumnezeu
prin harul său care se pogoară peste
noi, numai să vrem. atât aşteaptă
Dumnezeu: să facem primul pas, să
vadă dorinţa noastră sinceră de în-
dreptare. el este omul care va sări
în ajutorul nostru, cu o singură
condiţie: să-l chemăm. Împreună
cu Hristos totul este cu putinţă. Fără
el ne străduim în zadar. “În lume ne-
cazuri veţi avea, zice iisus, dar
îndrăzniţi. eu am biruit lumea”
(ioan XVi; 33).

Preot dr. Cristian Boloş

În perioada 11-14 sep-
tembrie 2019, Ps Vasile Bizău a
participat la cea de-a 22-a întâl-
nire a episcopilor catolici ori-
entali din europa, găzduită de
colegiul Pontifical sfântul
iozafat din roma. Întâlnirea a
avut ca temă „Misiunea
ecumenică a Bisericilor cato-
lice orientale din europa în
contextul actual”. Pe baza temei,
au intervenit: cardinalul an-
gelo Bagnasco, arhiepiscop de
Genova, Președintele ccee,
Preafericirea sa sviatoslav
Șevciuk, arhiepiscop Major de
Kiev-Halici (Ucraina),
întâistătătorul Bisericii Greco-
catolice Ucrainene, cardinalul
Kurt Koch, Președintele consil-
iului Pontifical pentru pro-
movarea Unității creștinilor și

eminența sa cardinalul
leonardo sandri, Prefectul
congregației pentru Bisericile
orientale. episcopii prezenți la
roma au avut, de asemenea, o
întâlnire cu cardinalul secretar
de stat Pietro Parolin.

cu siguranță, momen-
tul culminant a fost reprezentat
de întâlnirea cu Papa Francisc,
care s-a desfășurat sâmbătă, 14
septembrie, de sărbătoarea
„Înălțarea sfintei cruci”. În dis-
cursul său, Papa Francisc a vor-
bit foarte frumos despre
unitatea în diversitate a Bisericii
Universale: „Întâlnirea voastră,
organizată sub egida
conferințelor episcopilor din
europa, ne arată bogăția rituală
a Bisericii catolice pe conti-
nent, nelimitată la tradiția

latină. Printre voi văd mulți
reprezentanți ai diferitelor Bis-
erici de tradiție bizantină, mulți
din iubita Ucraina, dar și
prezențe din orientul Mijlociu,
din india și din alte regiuni, care
au găsit primire în țările eu-
ropene. așa cum afirmă concil-
iul al ii-lea din Vatican,
„varietatea nu numai că nu
dăunează unității Bisericii, ci
chiar o manifestă” (orientalium
ecclesiarum, 2). De fapt, uni-
tatea creștină nu este uniformi-
tate. Uniformitatea este
distrugerea unității; și adevărul
creștin nu este monocord, „sim-
fonic”, altminteri n-ar veni de la
Duhul sfânt”, a afirmat sfântul
Părinte.

De asemenea, suveranul
Pontif a amintit despre beatifi-

carea celor șapte episcopi Mar-
tiri, celebrată la Blaj, pe data de
2 iunie a.c.: În urmă cu câteva
luni, în cursul călătoriei mele
apostolice în românia, am
prezidat beatificarea a șapte
episcopi martiri ai Bisericii
greco-catolice române. a fost o
ocazie pentru a manifesta cât de
mult întreaga Biserică catolică și
succesorul lui Petru vă sunt
recunoscători pentru mărturia
de fidelitate față de comuniunea
cu episcopul de roma oferită de
mai multe ori în istorie, uneori
până la vărsarea sângelui.
această fidelitate este o piatră
prețioasă a patrimoniului vostru
de credință, un semn distinctiv
de neșters, așa cum ne amintește
unul din martirii români care, în
fața celui care-i cerea să se lep-

ede de propria comuniune
catolică, a spus: „credința mea
este viața mea”. comuniunea
catolică face parte din identi-
tatea voastră particulară dar nu-
i ia nimic, ba chiar contribuie la
realizarea ei pe deplin, de exem-
plu ocrotind-o de ispita de a se
închide în ea înseși și de a cădea
în particularisme naționale sau
etnice care exclud”, a spus Papa
Francisc. 

Din românia, au fost
prezenți la întâlnirea episcopi-
lor catolici orientali: Ps Vasile
Bizău, Ps Virgil Bercea - epis-
copul eparhiei de oradea, Ps
Florentin crihălmeanu - epis-
copul eparhiei de cluj-Gherla,
și Ps claudiu lucian Pop -
episcopul curiei arhiepiscopiei
Majore.

PaPa Francisc către ePiscoPii orientali: 
„Întâlnirea voastră ne arată bogăția rituală a Bisericii Catolice”
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SănătAtE

Spitalele din România, clasificate după
calitatea serviciilor medicale
8 Ordinul AnmCS privind afișarea obligatorie a categoriei de acreditare

Conform unui ordin al
Autorității Naționale
de Management al

Calității în Sănătate
(ANMCS), în termen de 30 de
zile toate spitalele din Româ-
nia, atât cele de stat cât și cele
private, sunt obligate să afișeze
stadiul și categoria de acred-
itare.

toate unităţile sanitare
din ţară sunt obligate să afişeze,
vizibil, în maxim 30 de zile, cat-
egoria de acreditare sau dacă
sunt în curs de evaluare, de către
Autoritatea naţională de man-
agement al Calităţii în Sănătate
(AnmCS).

Obiectivul Ordinului
Preşedintelui Autorităţii
naţionale de management al
Calităţii în Sănătate este acela de
a realiza cadrul legislativ necesar
„pentru ca pacienţii şi populaţia
să fie informaţi cu privire la
nivelul calităţii serviciilor de
sănătate acordate de către
unităţile sanitare, atât publice,
cât şi private” a precizat direc-
torul general adjunct AnmCS,
Dr. Sorin Ungureanu.

Concret, atât spitalele
de stat, cât şi cele private trebuie
să pună în aplicare ordinul
AnmCS şi să afişeze stadiul
acreditării şi categoria de acred-
itare în care sunt încadrate. Or-
dinul Preşedintelui AnmCS
prevede ca însemnul „Acreditat
AnmCS” să fie afişat de către
unităţile sanitare acreditate în al
II-lea ciclu, iar însemnul „Uni-
tate aflată în proces de acred-
itare” de către spitalele înscrise în
procesul de acreditare în al II-lea
ciclu, care nu au primit vizita de
evaluare, de către unităţile san-
itare care au primit vizita de eval-
uare, dar nu le-a fost emis
raportul de acreditare şi de către
spitalele pentru care procesul de
acreditare a fost prelungit.

Pe scurt, acreditarea
confirmă că o unitate dispune de
resursele şi de competenţele pro-

fesionale necesare pentru a
acorda îngrijiri medicale în
specialităţile pe care le are în
structură, respectând siguranţa
pacientului şi a angajaţilor săi.
„Existenţa însemnelor permite
pacientului să aleagă în mod
conştient şi informat unitatea
sanitară care îi poate oferi ser-
vicii de calitate. Beneficiile pen-
tru unităţile sanitare sunt
creşterea încrederii pacienţilor în
calitatea serviciilor de sănătate
oferite de acestea precum şi stim-
ularea îmbunătăţirii permanente
a calităţii acestor servicii, printr-
un mecanism concurenţial.
Inexistenţa acestor însemne
denotă lipsa de preocupare a
unităţii sanitare cu privire la im-
plementarea managementului
calităţii serviciilor de sănătate şi
a principiilor privind siguranţa
pacientului”, a mai declarat Un-
gureanu, pentru Adevărul.

Categoria de acreditare –
”oglinda” spitalului

În România există 6
categorii de acreditare: Catego-
ria I – acreditat; Categoria II –
acreditat cu recomandări; Cate-
goria III – acreditat cu rezerve;
Categoria Iv – acreditat cu în-
credere redusă; Categoria v –
decizie de prelungire a procesu-
lui de acreditare; Categoria vI –
neacreditat.

Conform listei
AnmCS cu acreditările în ciclul
al II-lea, în 29 iulie 2019, catego-
ria a II-a de acreditare, obţinută
de spitalele foarte bune, este una
cu recomandări, ceea ce
înseamnă că acestea mai au de în-
deplinit condiţii de calitate şi că
sunt monitorizate în continuare,
cum sunt şi Spitalul Universitar
de Urgenţă militar Central
”Dr.Carol Davila” şi Institutul
”matei Balş” din Bucureşti, a
căror reevaluare va avea loc în
2023.

În categoria a III-a sunt
spitale care mai au încă de lucrat,
unde se încadrează Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţe
”Sf.Spiridon” Iaşi, a cărui reeval-
uare va avea loc în 2024, dar şi
alte spitale municipale din ţară.
Unităţile sanitare încadrate în
categoria a Iv-a sunt cu în-
credere redusă, iar pe lista aces-
tora se află, de exemplu, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă
târgu mureş, Spitalul ”Prof.Dr.
Constantin Angelescu”
Bucureşti, precum şi Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.
Apostol Andrei” din Constanţa.

„Potrivit Legii drep-
turilor pacientului, acesta are
atât dreptul la servicii de cea mai
bună calitate cât şi dreptul de a fi
informat asupra identităţii şi

statutului profesional al furnizo-
rilor de servicii de sănătate”, a
mai spus Ungureanu.

R e p r e z e n t a n t u l
pacienţilor din România, vasile
Barbu, spune la rândul său că
pacienţii au nevoie de instru-
mente necesare prin care să
poată discerne corect. „Asta pen-
tru că pacientul este supus unor
campanii de marketing agresiv şi
de multe ori este păcălit sau
influenţat. Prin afişarea însem-
nelor se va promova calitatea în
sistemul de sănătate iar furni-
zorii de servicii medicale care
caută doar profitul fie vor fi
nevoiţi să investească în calitate,
fie vor dispărea de pe piaţă”, a
spus preşedintele Asociaţiei
naţionale pentru Protecţia
Pacienţilor, vasile Barbu.

În plus, acesta le
recomandă oamenilor să
urmărească statutul spitalului şi
să nu decidă doar în funcţie de
categoria acestuia fiindcă „sunt
spitale foarte bune dar mono-
specializate şi de aceea au catego-
ria a III-a, spre exemplu”, a mai
spus Barbu.

Însemnele trebuie
afişate şi în cazul unităţilor san-
itare care au sedii secundare sau
secţii exterioare. totodată, spi-
talele au obligaţia afişării unuia
dintre însemne, după caz, pe
pagina de internet, precum şi pe
toate documentele emise de
unităţile sanitare acreditate.

Scopul măsurii este de a
informa populaţia cu privire la
nivelul calităţii serviciilor de
sănătate oferite în cadrul spi-
talelor, arată AnmCS. Spitalele
care nu sunt acreditate pot fi
folosite pentru servicii limitate,
pentru analize şi ambulatoriu
până la încheierea etapei de
acreditare pentru că sunt multe
spitale bune care nu au acred-
itare încă, procesul fiind unul
lung şi laborios”, a conchis
Barbu.
(sursa: adevarul.ro)

LOCURI DE MUNCĂ ÎN
STRĂINĂTATE: 
Ofertele prin inter-
mediul reţelei Eures
România
Angajatorii din Spaţiul Economic Eu-
ropean oferă, prin intermediul reţelei
Eures România, sute de locuri de
muncă vacante.  
Austria – ReactJS Frontend Devel-
oper – 2, tamplar – productie de mo-
bilier ( femei/barbati) – 4, tamplar de
ferestre ( femei/barbati) – 3, operator
CnC (femei/barbati) – 7, electrician
(femei/barbati) – 8, stivuitorist
(femei/barbati) – 8, lacatus mecanic in
constructii ( femei/barbati) – 8, insta-
lator sanitar si de incalzire ( femei/bar-
bati) – 8, faiantar ( femei/barbati) – 6.
Danemarca – manager de ferma – 2,
manager de productie – 3, horticultor
– inginer agronom – 2.
Franța – tinichigiu auto – 7, vopsitor
auto – 7, mecanic auto – 3.
Germania – mecanic masini de prelu-
crare a plasticului (f/b) – 3, dezvolta-
tor software (f/b) – 1, consultant It
(f/b) – 1, specialist It (f/b) – 1,
preparator de inghetata (f/b) – 5,
bufetier (f/b) – 1, camerista (f/b) – 1,
chef de partie (f/b) – 1, chef de rang
(f/b) – 1, junior sous chef (f/b) – 1, re-
ceptioner SPA (f/b) – 1, commis de
rang (f/b) – 1, demichef de rang (f/b)
– 1, manager receptie (f/b) – 1, recep-
tioner (f/b) – 1, ajutor la curatenie
(f/b) – 1, bucatar (f/b) – 1, specialist
in confectionare mobila (program de
ucenicie) – 20, operator stivuitor – 30,
manipulant de marfuri – 30, menajera
– 1, ospatar (f/b) – 1, junior chef/sous
chef (f/b) – 2, receptioner (f/b) – 1,
commis de rang mic dejun (f/b) – 1,
conductor tren marfar (pentru dis-
tante lungi) – 3, sudor mAG – 1,
fierar – betonist – 1, pictor – decora-
tor – 6, ajutor electrician – 1, operator
excavator – 1, zidar (f/b) – 2, electri-
cian – 2, lacatus – 2, parchetar – 2,
tamplar – 2, instalator instalatii san-
itare, de incalzire si gaz – 2, ingrijitor
persoane varstnice in azil (f/b) – 2,
electrician (f/b) – 3, instalator tevi de
apa si gaz (f/b) – 3, mecanic de proces
(f/b) – 3, mecanic de proces – produc-
tie muluri (f/b) – 3.
Irlanda – inginer constructii civile –
4, inginer constructii civile (devize/lic-
itatii) – 1, inginer constructii civile cu
experienta de gestionare a traficului pe
autostrazi – 2.
Norvegia –  mecanic auto – 4, vopsi-
tor auto – 4, tinichigiu auto – 4, tam-
plar/dulgher – 10, electrician cu
certificat DSB – 10, tamplar – 10.
Olanda – culegator de capsuni in sere
– 40 .
Polonia – operator masini de frezat –
1, operator de strung – 2, operator de
strung CnC / operator de freza CnC
– 2.
Slovacia – sticlar – 12.
Slovenia –   programator – 1.
Spania – muncitor necalificat (incar-
cator pui) – 3.
Suedia – mecanic auto – 3, vopsitor
auto – 5.

Un Ordin de ministru
(5090/2019), care a fost publicat
recent în monitorul Oficial,
prevede că în liceele în care niciun
elev nu a luat Bacalaureatul în se-
siunea de vară din 2019 nu se vor
mai putea trimite anul acesta la
minister propuneri pentru cifra de
școlarizare pentru clasa a IX-a.

În noua metodologie
pentru fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat în anul
şcolar viitor, 2020-2021, la Arti-
colul 9, alin 1, actul citat arată că
„Propunerile privind cifra de
şcolarizare pentru clasa a IX-a cu

frecvenţă zi învăţământ liceal, pe
nivelul/fil iera/profilul/spe-
cializarea /calificarea
profesională/programul de studii,
pentru care s-a obţinut prin ordin
de ministru autorizarea de
funcţionare provizorie/acred-
itarea, se vor face numai de către
unităţile de învăţământ în care, în
sesiunea iunie-iulie 2019 a exam-
enului de bacalaureat, nu s-a înreg-
istrat procent de promovabilitate
de 0% sau în care acest examen a
fost promovat de cel puţin un ab-
solvent”.

Anul trecut, în 2018,
acest articol nu exista în

metodologie. Sunt 43 de licee din
23 de judeţe care sunt vizate de
acest ordin. Asta pentru că anul
trecut în aceste şcoli s-a înregistrat
promovare zero. Desfiinţarea
claselor de liceu ai căror elevi nu
reuşesc să promoveze Bacalaurea-
tul fusese deja prevăzută de
legislaţie în 2011, dar prevederea
a fost schimbată chiar de fostul
ministru al Educaţiei, Ecaterina
Andronescu, în 2013, care spunea
la acea vreme că „este o măsură
total greşită. nu are niciun efect
favorabil şi niciun fel de rezultat”.

Concret, metodologia
din 2011 prevedea ca liceele cu

sub 15% elevi promovaţi la BAC
să primească pentru clasa a IX-a

un plan de şcolarizare diminuat cu
cel puţin o clasă.

Învățământ
Notele de la Bacalaureat, luate în calcul pentru înființarea claselor de a IX-a
8Ordinul de Ministru care afectează mai multe licee din țară
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Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul sau contactaţi secretariatul
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CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Acreditată 
de 

Ministerul Educaţei
Naţionale 

SATU MARE

CALIFICAREA: ASISTENT 
MEDICAL gENERALIST

FORMA DE
îNvăţăMâNT:ZI

DURATă: 3 ANI

FILIERA : TEhNOLOgICă
DOMENIUL: SăNăTATE ŞI
ASISTENţă PEDAgOgICă

ASISTENT MEDICAL DE 
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 
ŞI RECUPERARE

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

de vis  de la  doar  89 000 € .

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

Casele COMPLEXULUI
REZIDENTIAL SIMFONIA va aduc
un mix optim de avantaje, astfel ca bene-
ficiati de un spatiu util inteligent compar-
timentat, materiale de constructie si
finisaje de calitate superioara la cel mai
bun pret,încălzire prin pardoseală ,la am-
bele nivele,izolație cu vată
bazaltică,tâmplărie PVC REHAU.Com-
plexul 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 dormi-
toare ,3 băi ,2 dresinguri,un living spatios
si o bucătărie generoasă și cadou din par-
tea dezvoltatorului imobiliar o centrală
termică performantă în fiecare casă! La

cererea clientului interiorul se poate
modifica dupa bunul plac. ! Investitorul
ofera posibilitatea clientilor de ai ajuta la
finisarea casei dupa predare contra cost.
Exterior : 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 

RembaSM vă oferă utilaje pentru
construcții  - trei excavatoare de 40,
24 și 4 tone, încărcător frontal de

20, 10 și 4 tone cu cupă de 3,5 m. și
picon de 3 tone  și 0,3 tone

Telefon 0728 971 032 
mail: rembasm@yahoo.com 
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8 Construcţii  civile
8 Case la cheie
8 Construcţii  şi  import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu 
Satu Mare, 

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:
0757 948627
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După succesul Olimpiei
din weekend  de la
Dumbrava cu 15-0,

miercuri seara la Căpleni am în-
registrat același scor ”astrono-
mic” și în restanța   dintre
Fortuna Căpleni și CSM Satu
Mare.

Fără să forțeze prea mult,
trupa lui ritli a câștigat la scor de
curtea școlii în fața unei echipe ce
se adună doar pentru
meciuri...meciul de miercuri fiind
pentru cei de la Fortuna un ”antre-
nament” în plus.

Galben-albaștrii au mar-
cat din toate pozițiile , iar portarul
Oșan a punctat și el de la punctul
cu var...Spre deliciul celor 100 de
spectatori, Oșan a fost pus să re-
pete execuția, iar veteranul din
poarta cSm-ului a trimis mingea
în plasă de două ori...S-a pus însă o

singură dată pe tabelă...pentru 9-0!
Gabi cadar a marcat de

șase ori, Schvarzkopf de două ori,
Jakab de două ori, Nyilvan-3,
Oșan și Faur câte un gol.

Din păcate, acest sezon
ne arată că fotbalul județean are
nevoie din nou de o ligă a 4-a de

elită. Acum, în cele trei serii avem
trei, patru , poate cinci echipe care
își propun să facă mai mult de un
antrenament pe săptămână  (la
ora meciului oficial), iar
diferențele pe tabelă par nese-
rioase pentru o ligă a 4-a care tre-
buie să dea o campioană județeană

și o posibilă promovată  în liga a
3-a.

cât despre modul în
care FrF-ul a răspuns, sau mai de-
grabă n-a catadicsit să răspundă,
cSm-ului după acea ședință a
comisiei de recurs, într-un mate-
rial viitor...

FOTBAL JUDEțEAN

Un nou 15-0 în Liga a 4-a!
8 cSm Satu mare s-a distrat în deplasarea de la căpleni 
CRISTIAN STAN

SPORT LA TV
Vineri
06:00 TENiS, WTA
Turneul din Osaka DiGi 2
06:00 TENiS, WTA
Turneul din Seul DiGi 4
11:00 TENiS, WTA
Turneul din Guangzhou DiGi 3
15:00 TENiS, ATP
Turneul din metz DiGi 2
18:00 FOTBAL, LiGA 2
U cluj – Petrolul DiGi 1,
TELEKOm 1, LOOK
20:30 FOTBAL, LiGA 1
Gaz metan mediaș - Universitatea
craiova DiGi 1, TELEKOm 1,
LOOK
21:30 FOTBAL, BUN-
DESLiGA
Schalke 04 – mainz DiGi 4
21:45 FOTBAL, SEriE A
cagliari – Genoa DiGi 3,
TELEKOm 2, LOOK SPOrT
22:00 FOTBAL, LA LiGA
Osasuna – Betis DiGi 3,
TELEKOm 3, LOOK

Sâmbătă
07:45 rUGBY
Australia – Fiji TVr 1
08:00 TENiS, WTA
Turneul din Seul DiGi 4
10:15 rUGBY
Franța – Argentina TVr 1
12:30 FOTBAL, LiGA 2
chiajna - Fc Argeș DiGi 1,
TELEKOm 1, LOOK PLUS
12:45 rUGBY
Noua Zeelandă - Africa de Sud
TVr 1
14:00 FOTBAL, LA LiGA
Villarreal – Valladolid DiGi 2,
TELEKOm 3, LOOK SPOrT
14:30 FOTBAL, PrEmiEr
LEAGUE
Leicester – Tottenham
EUrOSPOrT
15:00 FOTBAL, LiGA 1
Voluntari - Academica clinceni
DiGi 1, TELEKOm 1, LOOK
15:00 TENiS, ATP
Turneul din metz DiGi 3, LOOK
SPOrT 3
16:00 FOrmULA 1,
cALiFicări
marele Premiu din Singapore DiGi
4, TELEKOm 3, LOOK SPOrT 2
16:30 FOTBAL, BUN-
DESLiGA
Bayern munchen - Fc Koln DiGi
2, TELEKOm 2, LOOK SPOrT
17:00 FOTBAL, PrEmiEr
LEAGUE
man. city – Watford 
EUrOSPOrT
17:00 FOTBAL, LA LiGA
Levante – Eibar LOOK SPOrT 2
17:30 FOTBAL, LiGA 1
Sepsi Sfântu Gheorghe – Her-
mannstadt DiGi 1, TELEKOm 1,
LOOK
18:30 HANDBAL m
Veszprem – Kiel DiGi 4
19:00 FOTBAL, SEriE A
Juventus – Verona DiGi 2, LOOK
SPOrT, TELEKOm 2
19:30 FOTBAL, BUN-
DESLiGA
Werder – Leipzig TELEKOm 4,
LOOK SPOrT 3
19:30 FOTBAL, PrEmiEr
LEAGUE
Newcastle – Brighton 
EUrOSPOrT
19:30 FOTBAL, LA LiGA
Atletico madrid - celta Vigo DiGi
3, LOOK SPOrT 2, TELEKOm 3
20:30 FOTBAL, LiGA 1
Astra – Dinamo DiGi 1,
TELEKOm 1, LOOK
21:00 HANDBAL m
Barcelona – celje DiGi 4
21:45 FOTBAL, SEriE A
Ac milan - inter milano DiGi 3,
TELEKOm 2, LOOK SPOrT
22:00 FOTBAL, LA LiGA
Granada – Barcelona DiGi 2,
LOOK SPOrT 2, TELEKOm 3

LIGA A IV-A, SERIA A 
(ZONA TUR-TALNA)

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 21 septembrie, 
14:00 / 16:00:
Turul micula - AS Livada
15:00 / 17:00:
Voinţa Lazuri - Voinţa Turţ
Duminică, 22 septembrie, 15:00 / 17:00:
Talna Oraşu Nou - Dacia medieşu Aurit
Olimpia Satu mare - Victoria Apa
Speranţa Halmeu - Venus Dumbrava
Energia Negreşti - Sportul Botiz

LIGA A IV-A, SERIA B
(ZONA SOMEŞ)

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 21 septembrie, 15:00 / 17:00:
Someşul Oar - cetate Ardud 800
Duminică, 22 septembrie, 15:00 / 17:00:
Unirea Păuleşti - Unirea Tăşnad
Voinţa Babţa - crasna moftinu mic
recolta Dorolţ - Ştiinţa Beltiug
Luceafărul Decebal - Voinţa Doba
Viitorul Vetiş - S. Odoreu nu se dispută

LIGA A IV-A, SERIA C
(ZONA CRASNA)

Etapa a 6-a

Duminică, 22 septembrie, 15:00 / 17:00:
Sch.ciumeşti - Schwaben Kalmandi cămin
Unirea Pişcolt - AS căpleni
Frohlich Foieni - cSm Satu mare
Fortuna căpleni - AS Ghenci
Victoria Tiream - Stăruinţa Berveni
recolta Sanislău - cSm Victoria carei
real Andrid - Viitorul Lucăceni

LIGA A V-A, SERIA A 
Etapa a 4-a

Duminică, 22 septembrie
ora 14:00:
Olimpia căuaş - Gloria moftinu mare
Termala Dindeşti - Vulturii Santău
ora 17:00:
Kneho Urziceni - Platanul marna
Dacia Supur - Domăneşti, teren Domăneşti

LIGA A V-A, SERIA B 
Etapa a 4-a

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 17:00:
AS cS Diferit - U. Porumbeşti, teren Doba

Duminică, 22 septembrie, 
ora 13:00:
Egri Sasok Agriş - recolta Dorolț ii (Dara)
ora 17:00:
Unirea Bercu - Prietenia crucişor
Viitorul Viile Sm - codreana Homoroade

UNDER 11
Juventus – Vetis, sâmbătă, ora 11:30, Someşul
Juniorul – Negresti, sâmbătă, ora 12:00, Someşul
Kinder – cSm 2010, luni, ora 16:00, carei
LPS Sm – Somesul, marţi, 17:00, Dorolţ
Tasnad – Primavera
Il Calcio stă

UNDER 13

Somesul Oar – il calcio, vineri, 16:30, Dorolţ
Tasnad – cSS carei, sâmbătă, 10:00, Tăşnad
Primavera 2007 – Juniorul 2008, sâmbătă, 10:00,
Păuleşti
Primavera 2008 – Juniorul 2007, sâmbătă, 12:00,
Păuleşti
DALiANA cArEi – STA

UNDER 15
LPS Sm – Primavera Sm, vineri, 17:00, micula
cSS cArEi – cSm Sm, marţi, 16:00, carei

La sala Alexandru csi-
pler din Satu mare se desfășoară
în această săptămână cupa ro-
mâniei la spadă cadeți și juniori.
cadeții au deschis competiția
ieri, iar Tudor Zărnescu de la
cSA Steaua a câștigat trofeul
după o finală cu cristian Tirei de
la LPS Petrache Trișcu.

marton mezinger a
obținut cel mai bun rezultat de
la cS Satu mare. Acesta a termi-
nat pe cinci, fiind eliminat în
sferturi de finalistul cristian
Tirei, 13-14.

Emilian Feher și Luca
Gurza au cedat greu în optimi.

r e z u l t a t e l e
reprezentanților cS Satu mare:
mezinger marton - locul 5, Szabo
Szabolcs - locul 10, Emilian Feher
- locul 17, Luca Gurza - locul 28,
Ștefan Viziteu - locul 32, raul
mateșan - locul 39, cezar Panaș -
locul 40, Erdei marton - locul 42.

cupa româniei conti-
nuă vineri cu proba individuală a
juniorilor, sâmbătă și duminică
fiind programate concursurile fe-
minine.

Se joacă în weekend. Program complet!

Scrimă

Tudor Zărnescu a luat Cupa României la spadă
8 marton mezinger de la cS Satu mare, eliminat în sferturi
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ȘaH

Invitație la cel mai tare turneu
al finalului de an
8 Premii de 16.000 lei la ediția 2019 a Cupei Tășnad

FOTBal COPII
Continuă
selecțiile la IL
Calcio Satu Mare

Conducerea celor de la
Il Calcio anunță că și din
această toamnă, odată cu în-
ceperea noului an școlar,
continuă procesul de selecție la
fotbal la grupele existente.

astfel, copiii născuți în
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 și
mai mici sunt așteptați la antre-
namente la Il Calcio.

”avem condiții bune
de pregătire și îi așteptăm pe
copii să se alăture proiectului Il
CalCIO. avem o generație
foarte bună la 2008 și din urmă
vin și cei mai mici, dar mereu e
loc de completarea loturilor
pentru că fotbalul cu adevărat
începe când ajungem la 11 con-
tra 11”, a spus antrenorul Cos-
min Iuhas. 

Selecție la Someșul
Clubul FC Someşul

Satu Mare 2010 anunţă că
organizează o selecţie la fotbal
pentru copiii născuţi în anii
2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014.
Selecţia este făcută de
antrenorul Cristian Popa
(licenţă a), iar copiii sunt
aşteptaţi cu drag să înveţe tainele
acestui sport.

Informaţii supli-
mentare se pot obţine la
numărul de telefon:
0742.065.572 – Cristian Popa.

Orașul Tășnad
găzduiește anual un
turneu puternic de șah

cu participare internațională.
Ediția cu numărul 7 a Cupei
Orașului Tășnad este
programată să se dispute în pe-
rioada 4-8 decembrie, în
stațiunea balneară Tășnad, la
hotelul Biamin.

Fondul total de pre-
miere ajunge la 16.000 lei, iar
evenimentul cuprinde un singur
turneu. Este un Open general
pentru jucători legitimați
cuprinși în listele ElO sau CIV.
Se raportează la FIdE și FR de
Șah. Turneul se va desfășura pe
durata a 7 runde în sistem
elvețian. durata partidei este de
2X1h 30min + 30 secunde
bonus/ mutare începând cu
prima mutare.

Câștigătorii tuturor edițiilor
• 2013: Mircea Marinescu (CS
Voința Satu Mare)
• 2014: Cătălin Cărmaciu
(Galați)

• 2015: Bogdan dan (arad)
• 2016: andrei Cioară (Ploiești)
• 2017: aczel Gergely (Ungaria)
• 2018: andrei Istrățescu
(Timișoara)

Informații supli-

mentare și înscrieri: organizator
internațional FIdE Ciprian-
Sorin Muntean: 0744.868.688,
e - m a i l :
ciprimuntean@yahoo.com

Primele 12 mese vor fi

transmise live pe site-ul www.sa-
tumareopen.com.

Organizatori: CS
Voința Satu Mare, Consiliul
Județean Satu Mare, Primăria
Orașului Tășnad.

Echipa dinamo Bu-
curesti a castigat, miercuri seara,
meciul disputat pe teren propriu
contra formatiei suedeze IFK
Kristianstad, scor 28-25 (13-10).

Meciul a contat pentru
a doua etapa din Grupa d a ligii
Campionilor.

In primul meci dinamo
remizase in deplasare cu echipa
elvetiana Kadetten Schaffhausen,
scor 28-28 (14-15). 

Etapa urmatoare, pe 25
septembrie, dinamo primeste
vizita echipei daneze GOG-
Medvedi.

HaNdBal MaSCUlIN
Dinamo obţine prima victorie 
în Liga Campionilor  

FRF
Marius Şumudică vrea la echipa naţională 

In prezent pe banca
echipei turce Gaziantep Gazise-
hir, antrenorul Marius Sumudica
n-ar refuza in viitor preluarea
echipei nationale a Romaniei.

Ne-am putea intreba ce
l-a apucat chiar acum pe Sumu-
dica sa vorbeasca despre echipa
Romaniei in plina campanie de
calificare la EURO 2020.

Stie el ceva din interior
despre o posibila inlocuire a lui
Cosmin Contra in eventuali-
tatea nefericita a ratarii prezentei
la turneul final din vara anului
viitor.

”Evident ca este o opor-
tunitate pentru mine, dar in
acest moment nu ma gandesc la
echipa nationala. Insa, ca orice
antrenor, sunt atras de ideea de a
ajunge la un moment dat la
echipa nationala”, a spus Marius

Sumudica in presa din Turcia.
Tehnicianul roman a

facut si o promisiune catre fanii
lui Gaziantep.

”Cu siguranta vom ra-
mane in prima liga. Este promi-
siunea mea catre fani”, spune
Sumudica.

Gaziantep Gasisehir

ocupa locul sase in Superliga
turca dupa primele patru etape,
cu sase puncte adunate dupa
doua victorii si un egal.

Printre victorii se nu-
mara un 3-2 contra celor de la
Besiktas, dupa ce Sumudica
debutase cu 0-5 in fata lui Fener-
bahce.
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cu lacrimi multe si tristete in suflet
ne despartim de tine draga mama,
bunica, strabunica, soacra si cuscra

TIVADAr IrInA
in varsta de 76 de ani din comuna

Micula.

drumul sa-ti fie presarat cu flori si su-
fletul tau sa fie fericit in ceruri alaturi de sotul tau. Bunul
dumnezeu sa-ti dea odiha vestnica si sa-ti ierte pacatele.
Priveghiul va avea loc vineri 20.09.2019 ora 18.00, iar inmor-
mantarea are loc sambata 21.09.2019 ora 14.00 la cimitirul
din comuna Micula. dormi in pace suflet bland.

Familia indoliata

OFeRTe de seRVIcIU 

l Angajam in Germania zugrav,
faiantar, montator rigips. Telefon:
00491607836429
l cabinet Medical Angajeaza
asistenti medicali cu experienta si
psiholog pentru punctul de lucru
din Negresti Oas. Informatii la
telefon 0732.116.828
l Angajam sofer cu categoria B
cu experienta pentru transport in-
tern si international de marfuri cu
salariu atractiv, localitatea carei.
Telefon: 0774085581
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, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Tele-
fon 0770975715
l duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientu-
lui. seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PResTĂRI seRVIcII

l executam sisteme de acoperisuri,
dulgherie, invelit tabla Lindab, 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 canapea, 60 RON. Tele-
fon 0734414561
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. 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
l Vand VW Touran pe moto-
rina, 2006, toate dotarile, 5.000
euro negoviabil. 0727.891.966.

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.

s o c i e tate  c om erc i a la  a ng a j e a z a :
A g ent  v a nz a r i

L acat us
Te l :  0 7 4 4 3 8 4 1 3 9

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

Telefon 0732116820.

GNV
Mica Publicitate

ANUNTURI de MedIU

l sc INsTAL ROs  sRL  cu sediul Negrești-Oaș, strada Tur nr. 465
judetul satu Mare anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pen-
tru serviciul de salubrizare a localității precum și pentru spălătorie și vul-
canizare auto, conform codurilor cAeN 3700, 4520, 3811, 4677, 8129,
desfăsurate pe amplasamentul din Negresti-Oas, str. Ion creangă nr. 104.
consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.
8/B în zilele de: luni-joi între orele 8 - 16,30 si vineri 8 -14,00. Pentru
orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului satu Mare, tel.0261-736003,  fax. 0261-733500,
e-mail office@apmsm.anpm.ro.

PIeRdeRI

l Pierdut certificat constatator firmei Peczer sudana elisabeta PFA.
se declara nul.

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

Hale si Cladiri
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 5000 lei
Sere de legume si sectie de procesare tomate, situ-
ata in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu
Mare, proprietatea SC UTIL COMPANY SRL.
Avand teren cu suprafata de 21.113 mp si con-
structii, instalatii si echipamente. Suprafata desfa-
surata a cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile
aferente, la prețul de 2.183.688 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.631.426 euro.
Hala producție (SC Edi Steel SRL) de tip P, având
suprafaţa utilă de 526 mp, situată în localitatea
Satu Mare, strada Energiei, nr. 5, la suma de
379.234 lei.
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 par-
cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5:
aprox 1600 mp, la pretul de 301.428 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea loc
in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului din
Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, la ora 13.00.

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

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 15.594 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 8.112 euro.
Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.
Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 292
mp, la suma de 8.576,5 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 18.768 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: 2.995 lei
Balast: 784 lei

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 
peugeot
dacia 1305 
pompa rk
combina frigorifica
casa de marcat 
casa de marcat 
sistem de supraveghere        sistem de supraveghere
mobilier       sistem gestiune   sistem gestiune
LA CEL MAI BUN PREȚ OFERIT!   
SC CLARION PROD SRL
Diverse stocuri de marfa (costume).
masini de cusut.

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

SC DOMINIUM SRL
- autobasculanta Roman     4.400 lei;
- autoutilitara Ford Tranzit 5.383 lei;
- autoutilitara Ford Tranzit 300 LM  5.383 lei;
- autoturismul Skoda Rooster 7.340 lei;
- autoutilitara Volkswagen Transporter 5.383 lei.
- Rezervor motorina 3.772 lei;
- Cilindru compactor SICOM  8250 lei;
- Rulou vibrator 22.000 lei;
- Statia de betoane  24.476 lei.

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 EDI STEEL SRL
Autoutilitară Ford Tranzit 4.656 lei.
Utilaje tehnologice ce constă în linii fabricatie 
suruburi, ștanțe, matrițe, prese, vana galvanizare.

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  
TAHOGRAF
La cel mai bun pret oferit

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

SC GREEN CARGO TRANS SRL
autotractor man   
19.297,4 lei
semiremorcă schmitz 9.262.8
lei
semiremorcă kogel sn24 11.579,5 lei
semiremorcă krone sdp 27 14.280,3 lei
mercedes benz actros 1846 79.119,0 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 MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL
Vibrator Rabitt Lance 180 lei.
Container 1333 lei.
Volkswagen Cady 1333 lei.

SC ORIENTLUX SRL
Diverse marfuri, materiale de constructii 83.055
lei.
-autoutilitara MERCEDES-BENZ, atego  1523
– 14.475 lei.
-remorca Hilse Hildesheim – 1.737 lei
-masina prelucrat lemne de foc – 18.659 lei.
Bunuri mobile, birotică, cititor cod bare, TV, etc.

SC OVO PLUS SRL
Freza fus reversibil 
Racitor lapte      
Rame boxe odihna(30 buc) 
Ventilatoare        

Vidanja 
La cel mai bun pret oferit.

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
Mercedes Sprinter 6460 lei
Finisor Asfalt MBU 6281 lei
Cilindru Compactor ABG 4070 lei
Masina de raspandit emulsie 1387 lei

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 6.796,5
lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 784 lei.
Produse finite, costume barbate 989 lei.

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

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales
al lichidatorului judiciar din  str. N. Balcescu,
nr.10, Satu Mare, in fiecare vineri, SC
CAMYRAL IMPEX SRL 08:30, SC TACO-
MARA SRL 09:00, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN
BEVERAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC
C&V LOREMAR SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC UTIL COMPANY
SRL 11:30; SC AG DUPLEX SRL 12:00, SC
TRUM S.A. ora 12:30; SC PANATEK SRL ora
13:00, SC Netcom SRL ora 13:30, SC ELE-
GANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.
Depunerea documentelor necesare participării
la licitatie si dovada depunerii cauțiunii, se va
face cel târziu până în ziua dinaintea licitatiei,
ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC PANNA-
TEK SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunu-
rilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
NORD STERN BEVERAGE INDUSTRIES
SRL, numit prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din
data de 11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul
Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Ad-
ministrativ 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 , Li-
vada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platforma betonată 25.000
mp, teren intravilan 73.211 mp, la prețul de
3.156.835 ron, si teren extravilan arabil situat în
livada cu suprafata de 11.900 mp, avand Cf:
100432 Livada, top: 172/1 la pretul de 13.825
ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de vineri la
ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10. 

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales  al acestuia  din str. Nicolae Balcescu,
nr.10,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0749212108, sau email office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

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

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
Stoc de marfă – 3504.53 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora
13:00.
Garanția de participare la licitație –
10% din valoarea de pornire. 

SC YANG GUAN SRL, CUI
22211378
Autoutilitară Volkswagen Crafter (
VAN   ) af. 2007– 10796.2lei 
Set mobilier birou – 400.5 lei 
Stoc de marfă
,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,
scule,articole electrice,jucării,etc. –
218462.5 lei. Se vând în bloc sau in-
dividual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora
13.(Pentru vizionare
Tel:0786199011)
Garanția de participare la licitație –
10% din valoarea 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 valoarea de pornire. 

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

Pediatrie:

Dr. Silaghi Vasile

Neuropsihiatru infantil:

Dr. Silaghi Daniela
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Case:

Casă D+P+M ( în curs de execuție ),
având suprafața construită la sol 210,94 mp
și suprafața utilă de 424,02 mp și teren in-
travilan în suprafață de 1.000 mp, situate în
mun. Bistrița, Cartier Sigmir, nr. 41, jud.
Bistrița-Năsăud– 69.102 euro

Terenuri:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală
de 105.000 mp, împreună cu proiectul
unui complex rezidențial de 1.200 apar-
tamente, grădiniță și spații comerciale, si-
tuate loc. Satu Mare, zona Aurel Vlaicu, jud.
Satu Mare – 950.000 euro
Teren intravilan, în suprafață de 2.738
mp, situat în loc. Satu Mare, Drumul
Careiului, F.N.,– 53.200 euro + TVA.
Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp,
înscris în CF 177941 Satu Mare, nr. cadas-
tral 177941, situat pe strada Depozitelor,
F.N. - 349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp,
înscris în CF 3211 N Satu Mare, având nr.
cad. 800/14, situat pe strada Depozitelor,
F.N - 79.220 lei
Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp,
drum de acces, înscris în CF 54738 Satu
Mare, nr. cadastral 4324/45 și 4310/36, sit-
uat pe strada Depozitelor, F.N, liber de
sarcini - 17.242 lei
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp,
situat în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SR, cale de acces - 948 euro +
tva
Teren intravilan, în suprafață de 59 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu, zona
cartier Prietenia, jud. Satu Mare, având CF
175904, nr. cad. 175904.
Teren intravilan, în suprafață de 66 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu, zona
cartier Prietenia, jud. Satu Mare, având CF
175896, nr. cad. 175896.
Teren intravilan, în suprafață de 2.407 mp,
situat în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu,
zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, având
CF 165366, nr. cad. 165366 ( drum de acces
). – 10.000 euro, tva inclus.
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
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
Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp
și construcții formate din magazie de ier-
bicide având SC 110 mp, magazie de cer-
ereale cu SC de 250 mp și pod având SC de
20 mp, situate în loc. Livada, str. Victoriei,
nr. 109, jud. Satu Mare – 24.273 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel
Mureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul
Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având aria
construită de 1.209 mp și suprafața utilă
totală de 4.132,99 mp și depozit, având ac.
75 mp + teren intravilan format din două
parcele, având suprafața totală de 3.223 mp
– 1.400.000 euro
Spațiu industrial, format din casă poartă,
hală producţie, sopron materiale, atelier
concecţii, depozit carburant , post transfor-
mare,  în suprafaţă utilă de 2.170 mp şi
suprafaţă măsurată de 3.354 mp și teren in-
travilan 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
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 sep-
tice + 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
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. Coopera-
tivei, nr.1, jud. Mureș– 72.730 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă
din grajd, filtru sanitar, sală de necropsie,
depozite, silozuri, sală de muls, vestiare per-
sonal, birouri, grupuri sanitare având
suprafața construită de 2.463 de mp și
suprafața utilă de 1.905 mp +  teren intrav-
ilan în suprafață de 5.800 mp - 259.724
euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp,
situat  în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu,

F.N., jud. Satu Mare, înscris în CF 101574
având nr. top 760/9 + Construcție
zootehnică ( extratabulară ), alături de
anexă gospodărească ( tabulară ) și șopron
deschis ( extratabular ) + Teren intravilan
în suprafață de 4.300 mp, situate în loc.
Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu
Mare, înscrise în CF 101228, având nr. top
760/10/B și 760/10/B-C – 142.400 euro
Clădire comercială având suprafața utilă de
256 mp și teren aferent în suprafață de 300
mp, situate în sat Trip, str. Principală, nr.
144, jud. Satu Mare - 94.141 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr.
12, ap. 2, compus din spatii comerciale, de
productie si depozitare, in suprafata utila de
512 mp + teren aferent de 772 mp dintr-un
total de 1.150 mp – 107.398 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de bi-
rouri, în suprafață construită de 619 mp,
situată în loc. Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr.
5, jud. Satu Mare + transformator -  44.285
euro
Activ imobiliar format din centru de pre-
lucrare 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 
Moară de cereale P+E în suprafață de
360,50 mp, șopron depozit în suprafață de
220 mp, baracă închisă în suprafață de 14
mp, înscrise în CF 100634 Gherta Mica,
având nr. 3658/5 C1 + bunuri mobile –
30.695 euro (Terenul în suprafață de 3.193
mp pe care este amplasat imobilul este pro-
prietatea persoanei fizice Ștrango Vasile și
nu face obiectul prezentei vânzări)
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 
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, pro-
prietatea nu este întăbulată. – 1.439 euro
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
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN
MIXT și teren intravilan“, cu destinaţie
comercială situată în loc. Ady Endre, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu
comercial cu suprafața construită Sc= 125
mp și suprafața utilă Su =104 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 924 mp, care
aparține aceluiași proprietar, proprietatea
teren și clădire este întăbulată în extrasul de
carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 -
8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 8.483 euro
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
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești

Oaș , str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel,
suprafața de 5,00 mp - 444 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești
Oaș, str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața
de 6,00 mp -268 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, dezmembrat,
suprafața 3,74 mp – 333 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile
urmează să se supună reglementărilor le-
gale în vigoare la data perfectării
tranzacției, cumpătorul urmând să su-
porte obligațiile care îi revin din acest
punct de vedere.
Auto:
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.170 euro + TVA
Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identi-
ficare WMAH13ZZ77M466632, an

fabricație 2007, motor tip D 20066 LF31,
capacitate cilindrică 10.518 cmc, putere
max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de înmatricu-
lare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA,
posibilități de rată
Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație
2008, capacitatea 3 mc – 11.805 euro +
TVA – propietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, ac-
cesorii, diverse pt. animale ) – 1.858 lei +
TVA propietatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) propri-
etatea Spencer SRL – 2.073 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) pro-
prietatea Ioana Nico Service 90 SRL-D –
4.589,42  lei + TVA
Bunuri mobile ( grapa rotativa ) propri-
etea Tehnoagroserv SRL – 6.775 lei +
TVA
Bunuri mobile (echipamente ) propri-
etatea Ionică Trip SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Tawnie Spark-SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Moro Hostesss Agency SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile,
îmbrăcăminte, materiale și producție în
curs de execuție ) proprietatea Pit Yes
Styl SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii )
proprietatea Girobel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) propri-
etatea Salubrizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) pro-
prietatea Luca SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) propri-
etatea Vero SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor
și stocuri de marfă ) proprietatea Zidul
Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) propri-
etatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC,
auto ) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Cas-
tanii 2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) pro-
prietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Domik & Sebastian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star
Vest Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea
Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) propri-
etatea Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar
cu platforma, flamfotometru ) propri-
etatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Eurobovis SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii )
proprietatea Proinstal 302 G SRL
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor )
proprietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, acce-
sorii auto, stoc de marfă format din ma-
terial de construcții ) proprietatea Com
Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa
) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croito-
rie ) proprietatea Radu Bemcom Impex
SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse,
auto, echipamente ) proprietatea Vindex
Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Consada Divers SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto
) proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi )
proprietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile ( mobilier, echipamente
auto ) proprietatea Edy 94 SRL
Bunuri mobile (stoc de material format
din piese auto ) proprietatea Synthesis
SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) pro-
prietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) pro-
prietatea Termo Market Group SRL-D
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile ),
proprietatea Vigano SRL

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

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

sau www.insolventasm.ro
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OFERTA ANALIZA DE RISC
ATENȚIE! 

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

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

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

CONTACT COL REZ RENTEA G.
0751042012  PRETURI NEGOCIABILE.

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

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

lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:  
• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL - bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare
de piaţă de 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 47.177
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,Cal-
culator – 1.316,70 lei,Masina de taiat – 3.883,10 lei  ,Ford transit – 15.016,70 lei , Buldoexcava-
tor-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-OXY-
CUT 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, ter-
mopane, 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 be-
tonată 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 1.994.878,52 lei + TVA.
- vânzare individuală  :
- remorcă agricolă UATL15SS preț 6.323,96 lei
- încărcător frontal preț 14.898,22 lei
- utilaj bilonat preț 14.569,37 lei
- freză rotativă FREZĂ F2140 preț 8.886,26 lei
- tractor Lamborghini R155DT preț 41.124,29 lei 
- autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 37.133,75 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 13.09.2019 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 BIO-
LEGUMICOLA SRL-ora 14:00; 

FLOROMARKET 2014 SRL, în lichidare  cu sediu social în loc. Satu Mare, Strada Ion Popdan,
Nr. 64, Judet Satu Mare, nr. de ordine în Registrul Comerțului J30/556/2014, CUI 33522736,
prin lichidator  administrativ ADMIN INSOLV SPRL  numit prin  7096  din data de  03.09.2019
pronunţată de către Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în dosar
nr. 31934/02.09.2019, notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva debitorului FLO-
ROMARKET 2014 SRL.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
de 10 zile de la primirea prezentei notificări.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din lo-
calitatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa
credală.

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbeci, aveţi grijă atunci când
purtaţi conversaţii la serviciu sau în
familie.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Dragi Tauri, încercaţi să fiţi mai activi,
mai ales în viaţa personală. Ieşiţi mai
mult, distraţi-vă, cunoaşteţi oameni
noi, trăiţi sentimente puternice şi
bucuraţi-vă de tot ceea ce vă
înconjoară. 

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Dragi Gemeni, timpul le rezolvă pe
toate. Aveţi grijă de sănătatea voastră
şi de cei care vă sunt alături
necondiţionat, ei sunt cei care
contează cu adevărat.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Raci, este o zi perfectă pentru
dezvoltarea voastră profesională.
Depuneţi tt efortul de care sunteţi
capabili şi demonstraţi superiorilor că
vă meritaţi locul în companie, ba
chiar mai mult de atât.

LEU (23 iulie – 22 august)
Astăzi veţi descoperi anumite lucruri
ascunse despre nişte oameni, lucruri
la care nu vă aşteptaţi niciodată.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Veşti extrem de importante pentru
nativii din zodia Fecioară. Ar putea
fi vorba despre un copil sau despre o
nouă poveste de dragoste.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Evitaţi, astăzi, să vorbiţi depsre unii
dintre prietenii voştri cu alţi prieteni.
Bârfele nu vor aduce niciodată ceva
bun, motiv pentru care trebuie să
evitaţi să împărtăţiţi secrete pe care le-
aţi aflat doar prin prisma încrederii
prietenilor.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Dezamăgirea va fi sentimentul care
vă va defini astăzi. Un prieten sau
chiar un membru al familiei vă va
dezamăgi teribil şi veţi căuta, din
instinct, să vă răzbunaţi.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Pentru Săgetători, ceva ce în trecut
obișnuia să aibă sens, acum pare că
nu mai este deloc aşa. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Nu este cea mai bună zi pentru
Capricorni. La muncă, sfatul
astrelor este să nu pui la suflet
conflictele banale care se mai încing
azi, pentru că nu merită atenţia ta.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii poartă secrete care nu le
mai dau pace. Vrei să te descraci, să
spui tot, dar şti că este o variantă
imposibilă.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii vor să obţină venituri
suplimentare aşa că se implică
în tot felul de activităţi şi uită de
partenerul de viaţă. Rişti să
neglijezi relaţia sentimentală şi
să te cerţi cu persoana iubită. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Calatoria
lui Stevie ep 1
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara  (r)
12:00 – Oameni si fapte (r)
13:00 – Calea, adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cant si
dor (r)
15:00 – Viata la tara (r)
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora adevarului (r)
19:30 – Printre randuri

20.45 – Incursiune in coti-
dian (R)
22.00 – Oameni si Fapte (R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (R)
02:00 – Film doc. Supravie-
tuirea miraculoasa a Israelu-
lui ep 1,2
03:00 – Incursiune in coti-
dian
04:00 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

21:30 - Sef sub acoperire
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 Sef
sub acoperire 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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“Ce s-a ales de fostul
restaurant Lotus. Ani de zile
am beut și mâncat aici, acum
venim să ne tratăm
beteșugurile...”. Mda, tre’ să
recunoaștem că e pertinentă
constatarea amicului nostru
de pe facebook... Acum parcă

avem mai multe farmacii în
oraș ca și crâșme... De’ ai zice
că am devenit mai mari con-
sumatori de pilule decât de o
votcă mică... Unde’s vremurile
tale, Săniuță dragă... Despre
vodcă vorbim, că de zăpadă
încă nu ne e dor!

RECUNOȘTINȚĂ

Elevii de “Zece”, premiați 
la Prefectură
8 Prefectul Darius Filip a premiat ieri elevii sătmăreni de nota
zece la examenele naţionale din sesiunea 2019

Guvernul României,
prin Prefectura Satu
Mare, recunoaște și

încurajează performanța, mai
ales cea școlară. Astfel, ieri,
într-un cadru festiv, prefectul
Darius Filip a premiat elevii
sătmăreni de nota zece la
examenele naţionale din
sesiunea 2019.

Alături de conducerea
instituţiilor de învăţământ care
le-au format şi a
Inspectoratului Şcolar Judeţean
Satu Mare au fost prezente la
festivitate elevele Haiduc Oana
Andreea, Moroz Alexandra
Ioana şi Nistea Roberta Denisa
de la Şcoala Gimnazială
“Bălcescu - Petőfi” şi Stăncioiu
Blanca de la Şcoala Gimnazială
Grigore Moisil, toate obţinând
nota 10 la Evaluarea Naţională.

În acest moment, toate sunt
eleve în clasa a IX-a la Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu”
din Satu Mare.

Teodora Bărăian, eleva
de nota 10 la Bacalaureat 2019,
de la Liceul Teoretic din
Negreşti-Oaş, nu a fost
prezentă, în acest moment este
studentă în primul an la
Academia de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza” din

Bucureşti, specializarea
“Ordine şi siguranţă publică” ,
fiind prezent la eveniment tatăl
acesteia.

Premiile în bani
acordate de Guvernul
României pentru recunoaşterea
performanţei şi a eforturilor
celor mai buni elevi constă în
1000 lei la gimnaziu, respectiv
3000 de lei pentru absolvenţii
de liceu.

o constatare...

Conducerea orașului
Ardud vine în sprijinul celor care
au datorii la bugetul local. Astfel,
s-a decis anularea penalităților
pentru cei care își plătesc integral
datoriile până la mijlocul lunii
decembrie. 

În cadrul ultimei sale
ședințe, Consiliul Local al
orașului Ardud a hotărât
anularea accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare restante la
31 decembrie 2018 datorate
bugetului local al orașului
Ardud, în baza OG nr. 6/2019.

Pentru ca aceste
obligații bugetare restante să fie
achitate, contribuabilii vor
trebui să plătească, până la 15
decembrie, datoriile principale
restante la 31 decembrie 2018

(inclusiv anul 2019), ca să
beneficieze de ștergerea

dobânzilor și penalităților
aferente acestor datorii.

facilități fiscale pentru contribuabilii 
din orașul ardud

florin dura

PREMIERE. Ei sunt elevii de ”Zece” ai Sătmarului
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